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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett tack till våra intervjupersoner som med sitt deltagande gjort 

denna studie möjlig. Ert bidrag har varit ovärderligt. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare som har guidat oss med kloka råd. Till sist vill vi rikta ett tack till våra familjer 

som tålmodigt stöttat oss under hela vägen. 

 

 

                                TACK! /Eva-Lotte Lindberg och Samka Musa 
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Abstract 

Authors: Eva-Lotte Lindbergh & Samka Musa 

Title: Diversity as strength [Mångfald som styrka]  

Supervisor: Lars Sörnsen 

The aim of this study is to create understanding for how employees perceive their skills at HVB 

in relation to their work with unaccompanied minors. 

The study is based on a qualitative method and were carried out with nine semi-structured 

interviews with staff from three different HVB. With the help of Bourdieu’s theoretical frame 

field, capital, and habitus we analyzed our materials. 

The study shows us among others that there is a lack of knowledge with the staff within the 

areas mental health and the pedagogic field. Furthermore, the result showed us that the staff 

experienced difficulties in how to refute the children’s needs. We find that the staff creates 

different strategies to cope with the children’s needs. Two prominent strategies emerged in our 

result. The staff contacted external help and took great support in the strength of the working 

group. 

 

 

 

Keywords: Integration, Unaccompanied Refugee Children, Residental care homes, Social 
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1. Inledning 

1.1   Problemformulering  

Enligt UNHCRs Mid Year Trends Report (2015) är mer än 1 procent av världens befolkning 

på flykt. Detta innebär att över 60 miljoner människor är på flykt och mer än hälften av dem är 

barn. Av de 60 miljoner som är på flykt är 19,5 miljoner flyktingar som har sökt skydd i ett 

annat land och 38,2 miljoner är på flykt inom sitt eget land. Under det senaste decenniet har 

flyktingarna i världen tiodubblats och allt pekar på att de kommer att fortsätta öka (UNHCR, 

2015). 

  

Sverige står inför en stor utmaning när antalet människor som söker asyl ökar och i synnerhet 

barn som kommer hit utan vårdnadshavare. Enligt EU: fördraget (2009) har vi i Sverige 

förbundit oss att ge skydd, omvårdnad och utbildning till alla barn. Statistiken på 

Migrationsverkets hemsida visar en ökning av ensamkommande barn. 2004 kom det 366 barn 

och år 2015 kom det 35 369. Under år 2016 kom det 2199 ensamkommande barn till Sverige 

(Migrationsverket, 2017).  

 

Denna ökning av ensamkommande barn sätter press på de mottagande kommunerna. Att 

rekrytera personal med rätt kompetens för att kunna bemöta de behov som dessa barn har kan 

vara en utmaning. När Migrationsverket har beslutat att utse en vistelsekommun för barnet med 

stöd av Socialtjänstlagen kan en kommun inte överklaga detta beslut. Det blir kommunens 

ansvar att ordna boende för barnet. Barn under 15 år placeras i familjehem och barn från 15 år 

och uppåt placeras på HVB (Migrationsverket, 2016). I denna text avses HVB med inriktning 

för ensamkommande barn som ska ge omvårdnad, stöd eller fostran åt de ensamkommande 

barnen (Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2015). 

 

Enligt Socialtjänstlagen 3 kap. 3 § ska det för att utföra uppgifter inom socialtjänsten finnas  

”personal med lämplig utbildning och erfarenhet” ändå finns det rapporter såsom 

Socialstyrelsens rapport 2012 som pekar på brister inom kompetens hos personalen, att det 

saknas genomförandeplaner och att de ensamkommande barnen inte känner sig delaktiga i 

beslut som rör dem. Ytterligare brister är att det förekommer dåliga lokaler som inte är 

anpassade för boende för ensamkommande barn, det framkommer även att nyanställd personal 

inte kontrolleras via belastningsregistret (Socialstyrelsen, 2012). 
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Dessa ensamkommande barn befinner sig i en särskilt sårbar situation då de kommer utan 

föräldrar och har ofta med sig svåra traumatiska upplevelser från hemlandet, samt den 

mångfacetterade utsattheten under flykten och den första tiden i Sverige. Svårigheter med 

språket, få eller inga sociala kontakter, kulturella skillnader, ovissheten och oron om de får 

stanna eller ej, samt oron för familjen underlättar inte integrationen i det nya landet (Unicef, 

2016). 

 

I en engelsk studie av Fazel och Stein (2002) kartläggs olika påfrestningar som 

ensamkommande barn får utstå innan de kommer till ett nytt land för att söka skydd samt om 

anpassningen i det nya landet. Författarna delar dessa påfrestningar i tre olika faser såsom 

upplevelser i hemlandet, under flykten och etableringen i det nya landet där de menar att det är 

viktigt att ha kunskap om alla tre faser för att kunna bemöta de ensamkommande barnen på 

bästa sätt. Pishnemaz och Qvarnsved (2013) skriver om det komplexa i arbetet med de 

ensamkommande barnen i Sverige utifrån hur personal ska stötta och guida dem in i en ny 

kontext. Författarna menar att det finns kompetensbrister hos personalen på HVB som gör att 

integrationsprocessen försvåras. Enligt Hessle (2009) saknar personalen på svenska HVB hem 

kunskap om barnens bakgrund, deras uppväxtmiljöer, vilka värdesystem och sociala normer de 

bär med sig vilket hon menar medför svårigheter för personalen att introducera barnen i sin nya 

kontext. 

 

 

Vid sökning av tidigare forskning i ämnet framkom studier som beskriver traumatiska 

upplevelser som barnen utsätts för i ursprungslandet, den mångfacetterade utsattheten under 

flykten och etableringen i det nya landet både i svenska och internationella studier. Trots 

indikationer från tidigare forskning om de komplexa svårigheter de ensamkommande barnen 

bär med sig, samt rapporter såsom Socialstyrelsens rapport 2012 som pekar på flera brister inom 

just verksamhetsområdet HVB för ensamkommande barn, där det framkom att det finns relativt 

lite forskning inom forskningsområdet. Av sökningen framgår även att det inte finns många 

studier som baseras på vilken kompetens som skulle behövas för personal som jobbar med 

ensamkommande barn. Utifrån ovanstående svårigheter som de ensamkommande barnen bär 

med sig finner vi det relevant att undersöka hur personal på HVB handskas med dessa 

svårigheter med särskilt fokus på bemötande av de traumatiska upplevelserna och 

integrationsprocessen. Vi menar att vår studie behövs för att synliggöra vilka typer av 
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kompetenser som kan behövas utifrån de tre faser av svårigheter och utmaningar den tidigare 

forskningen lyfter fram. 

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur personal på HVB för ensamkommande barn 

upplever sin kompetens i relation till sitt arbete med ensamkommande barn. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever personalen sin utbildning och erfarenhet i relation till de krav de möter? 

 Hur beskriver personalen att de hanterar det konkreta arbetet med barnen?  

 

1.4 Begreppsförklaring 

Flykting 

Utlänningslagens (2005:716) definition av flykting är enligt 4 Kap 1§ ”Med flykting avses i 

denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, 

därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av 

detta lands skydd.” 

 

Ensamkommande barn 

Med ensamkommande barn avses en person under 18 år som kommer till Sverige för att ansöka 

om asyl utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare (Migrationsinfo.se, 2016). 

 

HVB-hem 

HVB-hem är en förkortning för hem för vård eller boende. Definitionen av HVB-hem benämns 

i Socialtjänstförordningen (2001:937), och lyder: 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs 

av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom 

att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. (3 Kap. 1§ SoF) 

IVO beskriver HVB-hem som en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende och gällande HVB-hem för ensamkommande 

barn så är syftet med detta att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. 
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IVO beskriver att Socialstyrelsen ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet 

och vilka bestämmelser som finns för verksamheten finns beskrivet i bland annat 

socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (HSLF-FS 2016:55) 

 

Personal på HVB 

Vi finner i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-

FS 2016:55) en beskrivning av vilken utbildning och kompetens personal på HVB-hem ska 

inneha. Socialstyrelsen beskriver att personal på HVB ska ha den utbildning, den erfarenhet 

och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vid behov 

av behandling ska det finnas personal med relevant utbildning för detta. Den sammantagna 

kompetensen vad avser utbildning och erfarenhet ska dels ge förutsättningar för att möta de 

behov av vård målgruppen har dels kunna säkerställa en trygg och säker vård (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Kompetens 

Med begreppet kompetens avser Thomassen (2011) att kunskap i flera olika former såsom 

teoretiska studier, praktisk träning, handlingserfarenhet och övning samspelar med varandra 

och bidrar till kompetent yrkesutövning. Ytterligare aspekter såsom bakgrundskunskap, 

livserfarenheter och arbetslivserfarenheter lyfts fram som tyst kunskap med utgångspunkten att 

vi vet mer än vi kan sätta ord på och även om det inte är medvetet, bygger människan sitt 

praktiska handlande på dessa aspekter.   

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Fortsättningsvis kommer denna studie att presentera tidigare forskning utifrån den relevans den 

har i denna studie, med fokus på de ensamkommande barnens traumatiska upplevelser före, 

under och efter flykt. Vidare följer en genomgång utifrån det teoretiska ramverket Bourdieus 

teori om fält, habitus och kapital. I nästa kapitel följer metod. Här redovisas val av metod, 

vetenskaplig ansats, datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångsätt, analysmetod, etiska 

övervägande och studiens kvalité. Efter metodavsnittet presenteras analys och de resultat som 

framkommit. Slutligen följer diskussion och förslag på vidare forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras ett antal forskningsresultat. Dessa resultat presenteras som tre olika 

faser som ensamkommande barn går igenom från det att de befinner sig i sitt hemland tills de 

etablerar sig i ett nytt land. Den tidigare forskningen konstaterar att dessa faser har en tydlig 

sammankoppling med de behov som barnen har med sig vid ankomst och under etableringen i 

det nya landet. 

 

Ett antal studier har kartlagt vilka färdigheter, erfarenheter och kunskaper personalen på HVB 

för ensamkommande barn behöver för att möta dessa ensamkommande barnens behov. Dock 

visade forskningen att det finns en del brister och kunskapsluckor att fylla, vilket tyder på att 

detta är ett relativ outforskat område och lyfter relevansen för studien.  

I den kommande texten rubriceras den tidigare forskningen utifrån de tre faser som tydligt 

framkom i sökningen, fasen före flykt, under flykt och efter flykt.  

 

2.1 Traumatiska upplevelser före och under flykt 

I en engelsk studie av Fazel och Stein (2002) redovisas tre fraser som ensamkommande barn 

kan utstå från flykt till etablering i det nya landet, vilket även Ascher (2014) rapporterat i sin 

studie. Den första fasen handlar om traumatiska upplevelser som de har genomlevt i sina 

ursprungsländer som exempelvis våld, tortyr och förlust av familjemedlemmar. Den andra fasen 

är de traumatiska upplevelser som uppstår under flykten, den ofrivilliga separationen från 

föräldrarna, samt att de blir placerade i händerna på okända människosmugglare. Båda studierna 

påvisar vidare att de ensamkommande barnen har en betydande risk att utveckla psykisk ohälsa. 

De påvisar att även om de kommer till de rikaste länderna, har tidigare studier rapporterat att 

interventionerna och hjälpen som är tillgänglig för dem är ofta dåligt rustad för att tillgodose 

deras behov. 

 

Även Pishnemaz och Qvarnsved (2013) redogör i sin studie för hur komplext det är att arbeta 

med de ensamkommande barnen då deras flyktskap ofta följs av svåra trauman med sorg, 

förluster och separationer. Många av de ensamkommande barnen har levt i krig och väpnade 

konflikter under delar eller hela sitt liv.  
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Ascher (2014) lyfter fram att barnen har med sig olika erfarenheter och benämner i likhet med 

Fazel och Stein (2002) dessa som erfarenheter före flykten, under flykten och den första tiden 

i Sverige. Förutsättningarna för barnen i deras hemländer före flykten har sett olika ut enligt 

författaren. Vissa barn har bott på landet och vissa i städer, vissa har vuxit upp med trygg socialt 

nätverk och vissa inte, vissa barn har haft trygg ekonomisk grund medan andra inte har haft 

samma ekonomiska förutsättningar. Oavsett vilken bakgrund och under vilka förutsättningar 

barnen levde i hemlandet innebär flykt till ett annat land att man bryter upp en tillvaro som har 

varit välbekant och trygg i vissa avseenden men dock inte i alla. 

 

 Ascher (2014) poängterar att alla individer är unika likaså barn men att dessa nyanlända barn 

ändå delar vissa erfarenheter som är gemensamma. Denna gemensamma nämnare är att de har 

brutit upp från ett socialt sammanhang och en tillvaro där de talade samma språk och var 

välbekanta med sociala koder som rådde i hemlandet.  

Författaren lyfter fram att de flesta barnen som kommer till Sverige har tvingats fly från sina 

hemländer på grund av krig och våld och har upplevelser med sig som hot, skräck, bilbomber, 

syn av döda människor, bevittnat när människor dödats ibland till och med närstående som 

föräldrar, syskon eller släktingar. Vissa av barnen har utnyttjats som arbetskraft, sexuellt eller 

inom kriminalitet, samt som barnsoldater. 

 

I sin studie har Ascher (2014) riktat uppmärksamhet mot barn som utsatts för stora påfrestningar 

i form av att resan har tagit lång tid, barnen har fått bo under riskabla omständigheter samt att 

de har tvingats utföra farliga arbetsuppgifter för att kunna tjäna ihop pengar som skulle 

möjliggöra resan vidare. Vidare har barnen blivit trakasserade och misshandlade av andra 

människor under flykten även sexuella övergrepp förekom. Barnen har bevittnat att många 

människor dött när de försökt ta sig in i Europa. En del barn har fängslats och fängelse anses 

vara särskilt riskabel miljö för misshandel och övergrepp. 

 

Hessle (2009) knyter ihop det tidigare studier har rapporterat om upplevelserna före under och 

efter flykt. Hon redogör i sin avhandling för den ensamhet, ovisshet, oro, traumatiserande 

erfarenheter samt längtan efter familjen som framkom i hennes studie. Alla de 100 

ensamkommande barnen som hon studerade uppgav att de kände oro och 57 stycken av dem 

bedömdes utav flyktinghälsovården vara i behov av vidare behandlingsinsatser på grund av 

posttraumatiska stressreaktioner, nedstämdhet, oro och aggressivitet/utagerande.  

 



 

11 

 

 

2.2 Integrationen i det nya landet 

Ett antal studier har funnit tre faser av traumatiska upplevelser och den tredje fasen handlar om 

etableringen i det nya landet, asylprocessen, integrationen och språket (Fazel & Stein, 2002; 

Ascher, 2014). Oppedal och Idsoe (2015) beskriver på ett liknande vis som Fazel och Stein 

(2002) och Ascher (2014) att de ensamkommande barnen bär med sig särskilt svåra traumatiska 

upplevelser. Svårigheterna i den tredje fasen beskrivs fortgå flera år efter bosättning i det nya 

landet. Studien framhäver att det saknas kunskaper om de psykosociala resurser som behöver 

finnas runt de ensamkommande barnen. Det framgår att det saknas kunskap om vad som händer 

med den psykiska hälsan utifrån exempelvis posttraumatisk stress.  

 

Ravi och Kohli (2011) poängterar i sin studie vad säkerhet, tillhörighet och framgång hos 

ensamkommande barn som söker asyl i ett nytt land betyder. Författarna påtalar hur viktigt det 

är att få en känsla av att känna sig hemma när man kommer till ett nytt land. De 

ensamkommande barnen står inför flera osäkerhetsfaktorer i det nya landet och de vet inte om 

de får stanna och bosätta sig eller om de kommer resa tillbaka tills sitt ursprungsland. Första 

tiden i Sverige kan enligt författarna innebära stora påfrestningar för barnen med traumatiska 

upplevelser. Påfrestningar som att finna vägar in i ett nytt sammanhang i det nya samhället, att 

hitta vänner, nytt språk, nya sociala koder etcetera. Barnen får uppleva tryggheten och slipper 

vara rädda för krig, raketer eller bomber. Samtidigt som barnen känner denna form av trygghet, 

växer oron fram i och med att denna trygghet är osäker och begränsad beroende på om de får 

stanna i Sverige eller återvända till en tillvaro som är skräckfylld med otäcka minnen från 

hemlandet. Många barn upplever asylprocessen som påfrestande och kränkande, den förvärrar 

och ökar barnens traumasymtom på grund av att de inte blir betrodda för övergrepp som de har 

utsatts. I vissa fall måste de bevisa att de är barn. 

 

 I Pishnemaz och Qvarnsved (2013) studie har det framkommit att när barnen kommer till 

Sverige från sitt ursprungsland, får de ytterligare svårigheter att brottas med. De ska lära sig ett 

nytt språk, orientera sig i ett nytt samhälle och även förstå sin nya vardagliga kontext, samtidigt 

ska de knyta an till nya människor. Här rapporterar studien att det krävs kompetent personal 

som kan tillgodose de ensamkommande barnens behov. På de HVB för ensamkommande barn 

de studerat framkommer brister både på individnivån med kunskapsbrister hos personalen, men 

även brister på organisatorisk och ledningsnivå vad gäller riktlinjer och handlingsplaner.  
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Hessle (2009) betonar vikten av att personal är behjälplig och samspelar med de 

ensamkommande barnen när det kommer till att skapa nya sociala kontakter och bibehålla 

gamla. Avhandlingen påtalar att personal saknar information om barnens bakgrund, deras 

uppväxtmiljöer, vilka värdesystem och sociala normer de bär med sig. Samtidigt ska personalen 

skapa förutsättningar för de ensamkommande barnen att lära sig forma om sitt jag från det som 

tidigare var deras värld till att införliva nya tankar, värderingar och reaktionssätt. 

 

Amahdi, Badal, Eltoum och Freimuth (2013) synliggör i sin studie hur personal på HVB för 

ensamkommande barn förstår barnens integrationsprocess. De lyfter fram att ensamkommande 

barn är i behov av skydd, sjukvård, skola, psykologiskt stöd och en meningsfull vardag. För att 

uppfylla dessa punkter behövs det kunnig och kompetent personal med både hög social och 

psykologisk medvetenhet. Studiens resultat påvisar att kompetensen inom HVB för 

ensamkommande barn varierar, där författarna påpekar att huvuddelen av kompetensen ligger 

inom områden som vård/omsorg och alternativ terapibehandling vilket tyder på en avsaknad av 

kompetens inom socialt arbete och pedagogisk utbildning. Deras studie påvisar att det är en 

utmaning för personalen att balansera olika roller såsom omsorgsroll och pedagogisk roll. 

 

Ascher (2014) poängterar vikten av pedagogik och menar att barnens skolsituation och 

inlärning påverkar hälsan. Författaren lyfter fram att detta ovannämnda gäller alla barn men att 

nyanlända barn som har flytt från sina hemländer av olika anledningar får större inverkningar 

på hälsan, på grund av tidigare upplevelser och oro för att behöva återvända till det land som 

de har flytt ifrån. Författaren uppger att det finns forskning som visar att skolan och inlärningen 

är några av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna för nyanlända barn. Att se barnen i deras 

sammanhang och skapa förståelse för deras tidigare erfarenheter ökar möjligheterna och 

underlättar bemötandet. 

 

2.3 När allt borde vara bra. 

Asanovska, Edgren, Johansson och Jägervi (2009) redogör för fallstudier om ensamkommande 

barn och de problem som kan uppkomma efter att barnen fått permanent uppehållstillstånd. 

Dessa fallstudier som presenteras i artikeln har hämtats in från bland annat barn och 

ungdomspsykiatrin och upplyser om vilka svårigheter som uppkom efter att barnen fått besked 

om permanent uppehållstillstånd. Studien framhäver att en kort tid efter beskedet försämrades 

den psykiska hälsan. Några av barnen fick vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård(LPT) 

under en tid. Utifrån dessa fallbeskrivningar poängterar författarna att det finns en ökad risk för 
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psykiatriska komplikationer såsom exempelvis stress, depression och trauma även efter att 

dessa barn fått permanent uppehållstillstånd. Studiens resultat styrker tidigare 

forskningsresultat avseende barnens psykiska ohälsa och belyser att dessa barn kan försämras 

efter permanent uppehållstillstånd. Studien påvisar en avsaknad av forskning med inriktning 

barn.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning i relation till studien 

Den tidigare forskningen belyser de tre faserna som är sammankopplade med barnens psykiska 

hälsa som de bär med sig före, under och efter flykt samt de svårigheter som kan uppkomma 

efter permanent uppehållstillstånd. Forskningen framhäver kunskapsluckor och brister inom 

området och synliggör behovet av ytterligare forskning för att belysa vilken kompetens och 

erfarenhet som erfordras i arbetet med de ensamkommande barnen. Det ovannämnda 

forskningsresultatet påvisar relevansen av vidare studier inom området.  

 

3. Teori 

3.1 Fält, kapital och habitus 

Studiens teoretiska ramverk utgår från Bourdieu (1930–2002) och dennes centrala begrepp om 

fält, kapital och habitus. För att ytterligare öka förståelsen för Bourdieus centrala begrepp 

kommer även Donald Broadys (1990) tolkning av Bourdieus begrepp användas. 

Bourdieus teori uppkom mellan 1964–1970 då Bourdieu studerade det franska 

utbildningssystemet. Bourdieu utgår från grundläggande karaktärisering av samhället som 

socialt rum inom vilken människor intar olika sociala positioner. Dessa sociala positioner 

definierar olika klasstillhörighet i samhället beroende på kapitalinnehav. Samtidigt ser 

Bourdieu det sociala rummet som något slags rum av olika livsstilar kopplade till de olika 

positionerna, olika grupper har typiska livsstilar eller mönster i livsföringen exempelvis 

konsumtion där överklassen i större utsträckning konsumerar dyrare designmärken.   Bourdieu 

delar in det sociala rummet i två grupperingar av kapital där den ena har ekonomisk dominans 

och den andra har kulturell dominans.  

 

3.2 Kapital 

Bourdieu (1986b) skiljer på olika former av kapital, med kapital avses symboliska och 

materiella tillgångar. Enligt Bourdieu (1986b) är det kapitalet som bestämmer en individs 

sociala position och även deras sätt att föra sitt liv.  Vidare skiljer han kapital åt genom att 
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benämna dem som kulturella, sociala och ekonomiska kapital. Bourdieu (1986b) menar att det 

kulturella kapitalet är kopplat till högre utbildning, förtrogenhet med klassisk litteratur och 

förmågan till kultiverat språkbruk. Bourdieu (1986b) beskriver vidare det kulturella kapitalet 

som ett dominansförhållande som har tendens att beröra samhället i dess helhet då symboliska 

tillgångar fungerar som kulturellt kapital om de eftersträvas av större sociala grupper i samhället 

vidare kan dessa tillgångar lagras i form av exempelvis examina och adliga titlar. En högre 

utbildning tenderar att tillskrivas högre värde i det kulturella kapitalet och i samhället i stort. 

 Symboliska tillgångar i det kulturella kapitalet uppfattas av samhället som mer värda än andra 

typer av symboliskt kapital.  

Socialt kapital benämns som familjeband, släktskap, vänner, kontaktnät och delade värderingar. 

Detta kapital är enligt Bourdieu (1986b) ett kapital som urskiljer sig från de andra kapitalen då 

det inte lagras i materiella tillgångar utan förankras i de band som förenar individerna i en grupp 

med varandra. Det är summan av de faktiska eller potentiella resurser som är kopplade till 

innehav av ett hållbart nätverk. 

Ekonomiskt kapital beskrivs som de materiella tillgångar individen har, samt en förståelse för 

ekonomins grundregler.  

 

3.3 Symboliskt kapital 

Enligt Bourdieu (1999) utgörs det symboliska kapitalet av kulturellt, ekonomisk och socialt 

kapital och är därmed inget eget kapital. Det symboliska kapitalet tillskrivs värde beroende på 

sammanhang och social grupp. Symboliskt kapital kan förklara hur exempelvis vissa titlar 

såsom civilingenjör kan ha ett högre värde i en viss social grupp och ett mindre värde i en annan 

social grupp. Det symboliska kapitalets tillgångar och egenskaper ställs i relation till gruppens 

uppfattning om dess värde. På ett universitet skulle en akademisk titel ha ett högt kapitalt värde 

så länge det finns en efterfrågan av en sådan titel. De kapitalen vi nämner i början på kapitlet 

det vill säga kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital blir således symboliskt 

kapital om de tillskrivs värde av den sociala gruppen, tillskriv de inget värde av gruppen är det 

heller inte ett symboliskt kapital i just denna sammansättning av grupp. Vidare menar Bourdieu 

(1999) att de olika kapitalsorterna till en viss del är överföringsbara i varandra och trots det 

bortses det symboliska värdet ur ett helhetsperspektiv (Bourdieu 1999). 

 

3.4 Fält 

Bourdieu (1999) förklarar fält som olika arenor inom det sociala rummet där individer och 

institutioner konkurrerar om fördelar med varandra. Bourdieu (1999) förklarar vidare att det är 
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själva konkurrensen som definierar ett fält. Enligt Bourdieu (1999) frambringar dessa fält 

gränser mellan olika klasstillhörigheter och innehar olika uppsättningar av kapital, där varje 

eget fält har sina egna särskilda kapital. Vidare menar Bourdieu (1999) att beroende på vilka 

kapital individen bär med sig in i fältet och beroende på vad fältet eftersträvar för kapital kan 

individen tillförskansa sig olika fördelar och högre positioner. Inom dessa fält värdesätts olika 

kapital och individerna konkurrerar således om positioner och fördelar utifrån vilket kapital 

man innehar. Innehar individen inte de kapital som värdesätts inom fältet vinner den heller inga 

fördelar. 

 

 

3.5 Habitus  

Bourdieus teori om habitus talar om de socialt inlärda företeelserna som formas redan från en 

tidig ålder och som Bourdieu (1999) menar omformas om än trögt under hela individens livstid. 

Denna omformning av individens habitus sker med hjälp av olika erfarenheter som individen 

samlar i olika arenor i samhället. Kulturella, sociala och ekonomiska kapital är bidragande 

faktorer som är med och skapar och formar en individs habitus. Bourdieu (1999) menar att 

habitus har koppling till social ställning och social position i samhället som i sin tur bestämmer 

personlig disposition. En människas habitus utgör således grunden för hur dennes handlingar 

kommer till uttryck, förenklat sagt kan habitus ses som individens förhållningssätt. Habitus 

skulle även kunna uttryckas som en medhavd ryggsäck med tidigare inlärda sociala erfarenheter 

som kan vara av både positiv och negativ karaktär, dessa sociala erfarenheter förkroppsligas 

med individen och hjälper denne att orientera sig i den sociala världen. Broady (1990) skriver 

att en individs habitus skapas genom samspel med andra individer och kommer till uttryck 

genom handlingar, värderingar och tankar. Så länge individen befinner sig inom den sociala 

grupp och kultur som delar liknande tidigare erfarenheter och värderingar och har liknande 

kapital är människans habitus till fördel för denne. Bourdieu (1999) argumenterar även för att 

stora grupper som exempelvis klasser delar liknande habitus former på grund av deras liknande 

ställning i samhället. Vidare menar Bourdieu (1999) att habitus bestämmer skillnader som 

urskiljer klasser i samhället åt och då framförallt motsatser exempelvis rika och fattiga eller 

goda och onda. 

Enligt Broady (1990) bidrar individens habitus till olika handlingsstrategier vid olika situationer 

och omständigheter som individen befinner sig i där och då. Vidare menar Broady (1990) att 

en individs habitus transformerar måsten till strategier och krav till fördel. Denna 
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transformering sker genom frambringande av alternativ som överensstämmer med den givna 

situationen. Enligt Bourdieu (1986a) framträder detta tydligt då det sker en ändring i den sociala 

positionen. De handlingsstrategier som individen såg som verkningsfulla i sin dåvarande 

sociala position förlorar sin verkan vilket bidrar till att individen blir tvungen att skapa nya 

strategier som blir verkningsfulla i den nya sociala positionen.  

 3.6 Bourdieu i relation till studien 

Utifrån samhället det som Bourdieu (1999) benämner som socialt rum kan flyktingar ha en 

låg social ställning.  Även om de har olika kapital med sig sedan tidigare så kommer de inte 

till användning i deras nya kontext och tillskrivs inte något större symboliskt värde. Personal 

som jobbar på HVB för ensamkommande barn är en specifik grupp och tillhör en gren som är 

kopplad till socialt arbete. Socialt arbete styrs av lagar, regler och politiska beslut som enligt 

Bourdieu ses som maktfulla grupper. Socialarbetare som i vårt fall handlar om personal som 

jobbar på HVB för ensamkommande barn har högt kulturellt kapital men lågt ekonomiskt 

kapital i likhet med Bourdieus jämförelse mellan universitetsläraren och företagsledaren (jfr 

Bourdieu, 1999). Personalen förväntas att kunna utföra ett bra arbete samtidigt som de ska 

förhålla sig till regler och lagar. Deras resurser kan vara begränsade och erhålls av högre 

positioner i det sociala rummet som exempelvis den maktfulla gruppen som utgörs av 

politiker. 

 

 

Denna studie avser att tolka HVB för ensamkommande barn som ett fält, detta fält 

karaktäriseras av specifik struktur där verksamheten styrs av Socialtjänstlagen och riktlinjer 

från socialstyrelsen. HVB som fält ligger inom kommunens regi, kommunen i sig är en politisk 

styrd organisation vilket påverkar hur fältets struktur ser ut och hur resurser både tilldelas och 

tillåts spenderas. Utifrån dels barnens behov samt lagar, riktlinjer och politiska beslut så formas 

fältets struktur vilket i sin tur innebär att eftersträvade kapital kommer att tillskrivas större värde 

i linje med Bourdieu (1999).  Fältet ställer således vissa krav på hur personalen inom fältet ska 

hantera sitt kapital och habitus för att möta barnens behov. Dessa krav som fältet ställer på 

personalen kan ses dels utifrån barnens behov av att möta deras psykiska mående, agera 

ställföreträdande vuxna och av pedagogiskt stöd. Personalen är även styrda av de ekonomiska 

förutsättningarna som fältet kontrollerar. Det finns en mångfald av kapital som fältet 

eftersträvar och personal har inte alltid dessa kapital med sig.  



 

17 

 

 

Personal inom fältet kan ha andra kapital men om inte fältet kräver dessa kapital tillskrivs de 

heller inget värde, exempelvis civilingenjörsexamen då den inte matchar barnens och fältets 

behov. Alla kapital som fältet eftersträvar kan inte alltid tillgodoses av personal och beroende 

på vad fältet kräver får personalen använda och försöka utöka sitt kapital och habitus för att 

möta dessa krav på varierande vis. 

 

Det finns en mångfald av personal på de fält vi studerat vilket ger mångfald i form av kapital 

och habitus. Habitus är med och påverkar hur personalen använder sitt kapital vilket i sin tur 

kan öka förståelsen för oss forskare hur denne använder sitt kapital inom fältet. Då våra 

intervjupersoner kommer från olika bakgrunder och har med sig olika sociala erfarenheter vilka 

har bidragit till utformningen av deras habitus. I sitt arbete på fältet möter personalen nya 

sammanhang som även innebär att deras habitus möter nya utmaningar och behöver 

transformeras i förhållande till det nya fältet. Detta skulle kunna bidra till större förståelse om 

vilka handlingsstrategier personal utvecklar för att tillgodose barnens behov. Med hjälp av 

kapital och habitus begreppen kan denna studie finna ett stöd till att närmare förstå huruvida 

personalen på HVB för ensamkommande barn använder sitt kapital och habitus i relation till de 

krav de möter. Vi vill vidare se om de kapitalen och habitus de besitter räcker till eller om de 

behöver utöka och omforma dessa (Bourdieu, 1999). 

 

4. Metod 

 

I metodkapitlet presenteras den vetenskapliga ansatsen, vetenskaplig metod. Vidare presenteras 

urvalsprocessen följt av materialinsamlingen, databearbetning och analysmetod. 

Avslutningsvis diskuteras de etiska övervägandena, arbetsfördelning och studiens kvalité. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien antar det hermeneutiska perspektivet. Detta perspektiv utgår från att människan först 

behöver kunna tolka något för att sedan kunna förstå det. Tolkningarna är både objektiva och 

subjektiva. Där objektiv tolkning avser hur man tolkar språket utifrån regler och uttryck och 

subjektiv tolkning mer är ett uttryck för människans personliga tankar och egna personliga stil. 

Vid ett hermeneutiskt perspektiv tolkar forskare språket utifrån både objektiv och subjektiv 

form (Thomassen, 2011). Studien strävar efter förståelse och tolkning av personalens samlade 
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utsagor av hur de upplever sin kunskap och sina erfarenheter i relation till de kraven de möter 

(Nyström, 2011).  

 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Vid kvalitativa forskningsmetoder söker forskaren kunskap om hur olika samhällsfenomen 

uppstår, fungerar, påverkas och förändras med insamling av empiriska data samt analysering 

och bearbetning av dem. Metoden möjliggör en djupare inblick i individens upplevelse genom 

intervjuer som datainsamling, fältstudier som observerar fenomenen eller analys av texter för 

att komma närmare individens upplevelse.  

Studien eftersträvar personalens upplevelse av arbetet med de ensamkommande barnen och 

med hjälp av intervjuer är det möjligt att få fram detaljrika och fördjupade utsagor från 

intervjupersonerna vilket är av central betydelse för studien (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2015). 

 

4.3 Datainsamling  

I en kvalitativ intervju är intervjuaren mer fri att ta upp nya ämnen, ställa följdfrågor och finna 

nya angreppsvinklar under intervjuns gång. Detta kan bidra till en bredare bild med flera 

nyanser och dimensioner och får en mer mångfacetterad utsaga av berättelsen (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2014). Den kvalitativa intervjun producerar fram ny kunskap under 

intervjun menar Kvale och Brinkmann (2009) där syftet är att förstå ämnen från den livsvärld 

som den intervjuade befinner sig i. Den kunskap som produceras under intervjuns gång är inte 

absolut, skulle en annan intervjuare handha intervjun skulle den kunskap som produceras te sig 

annorlunda. 

 

Intervjuerna var vidare semistrukturerade med specifika frågeställningar att utgå ifrån som 

intervjupersonerna sedan fått ta ställning till (jfr Bryman, 2008). Intervjun inleddes med öppna 

frågor i form av att intervjupersonen fick berätta om sig själv och sin arbetsplats. Intervjun 

fortlöpte med frågor utifrån intervjuguiden (Bilaga 1). Enligt Bryman (2008) ger en 

intervjuguide på ett semistrukturerat sätt forskare utrymme att föra samtalet vidare och 

intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar och inte vara låst vid ett svarsalternativ. Under 

intervjuerna ställdes det följdfrågor på olika teman för att möjliggöra fördjupning vilket 

resulterade i att intervjupersonerna kunde berätta om sina upplevelser som låg utanför valda 

teman. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2014) finns det både för- och nackdelar med att 
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inte vara helt strukturerad under en intervju. Där fördelarna är att när frågorna inte är styrande 

blir svaren mer uttömmande och mångfasetterade. Nackdelen kan vara att intervjupersonerna 

tappar tråden och börja samtala om ämnen som inte berör studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.4 Urval 

Studien utgick från ett målinriktat urval med meningen att de intervjupersoner som valdes 

utgjorde ett bra underlag (Bryman, 2011). För att besvara syfte och frågeställningar 

genomfördes intervjuer med nio personal som arbetar på fyra olika HVB för ensamkommande 

barn. Personalen arbetar närmast barnen och erhåller daglig kontakt och deras upplevelse av 

arbetet är signifikant. Urvalet kunde ha utgjorts av enhetschefer i stället med risk att inte komma 

nära de svar studien sökte utifrån syfte och frågeställningar avseende personalens upplevelser. 

Enhetscheferna har en annan position i organisationen där fokus ligger på att följa lagar, regler 

och styrdokument samtidigt som de ska leda personalen vilket kan innebära att de inte kommer 

lika nära upplevelsen av vilken kompetens som bäst lämpar sig utifrån barnens behov. 

 

Vi valde att intervjua nio personer vilket anses vara ett bra antal enligt Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) då det ökar trovärdigheten och gör att studien kan få fram ett material som är mer 

oberoende av intervjupersonernas personliga uppfattningar samt komma närmare den mättnad 

som eftersträvades. Med mättnad menas att forskaren kan se mönster och skillnader och inte 

bara personliga beskrivningar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Vidare satte vi ett 

strategiskt kriterium för att säkerhetsställa mångfalden i studien genom att intervjua fyra män 

och fem kvinnor med förhoppningen att kunna få en större bredd och variation på studiens 

insamlade material (jfr Eberle & Maeder, 2011). 

 

Då våra resurser och vår tid var begränsad valde vi att hålla oss till Jönköpings län som ligger 

nära oss geografiskt. Detta fann vi inte vara till någon nackdel då Jönköpings län representerar 

ett typiskt svenskt län med en blandning av storstad och mindre kommuner. Migrationsverket 

tog fram en ny anvisningsmodell som började tillämpas den 1 april 2016 vilket innebär att varje 

kommun tilldelas en viss andel för att fördelningen ska bli så jämn som möjligt 

(Migrationsverket 2016). I och med denna jämbördiga fördelning fann vi att valet av län i vår 

studie var representativt. 
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4.5 Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till fältet, vilket här avses HVB hem för ensamkommande barn kontaktades 

enhetscheferna på de boende vi avsåg intervjua personal på. Efter denna kontakt skickades vårt 

informationsbrev (Bilaga 2) ut med detaljerad information om studien och hur vi avsåg 

genomföra intervjuerna. När kontakt togs med enhetscheferna var vi medvetna om att det 

förelåg en risk att enhetschefen kunde valt ut personal som denne vet skulle kunna besvara 

frågorna ur en mer fördelaktig vinkel för dennes skull. Risken eliminerades då enhetscheferna 

lät oss träffa personalen i samband med deras arbetsplatsträffar och där fick den personal som 

var intresserad lov att tack ja eller nej och även vi fick lov att önska. 

 

Vidare överlät vi våra intervjupersoner att välja plats och miljö för att motverka eventuell 

maktasymmetri. Varje intervju varade ungefär 30–45 min och de spelades in med våra 

mobiltelefoner med intervjupersonernas godkännande. En av oss var huvudansvarig och den 

andre ansvarade för teknik, stödanteckningar och eventuella följdfrågor. Intervjun spelades in 

som ett stöd för oss forskare vid transkriberingsarbetet och för att inte gå miste om viktig 

information. En svårighet som kan nämnas har varit att transkribera materialet då det varit 

mycket omfattande och tidskrävande.  

 

4.6 Analysmetod 

Analys av vårt insamlade material utgick ifrån att sortera, reducera och argumentera, dessa tre 

sätt är enligt Rennstam och Wästerfors (2014) grundläggande arbetssätt att utgå ifrån vid 

genomförandet av analys. Innan själva analysen påbörjades transkriberades det inspelade 

datamaterialet som sedan efter utskrift utgjorde det empiriska materialet. Analysen av det 

empiriska materialet utgick från latent innehållsanalys som enligt Lundman och Graneheim 

(2004) innebär att analysprocessen delas upp i flera steg. Första steget i analysen var att 

noggrant läsa det empiriska materialet för att sedan kunna finna materialets huvudsakliga 

innehåll. Därefter delades det empiriska materialet in i olika domäner som överensstämde med 

intervjuguiden. Vidare i analysprocessen delades texten in i meningsenheter. Meningsenheter 

är enligt Lundman och Graneheim (2004) utplockade meningsbärande delar av texten från olika 

domäner som har relevans för studiens syfte och frågeställningar som även utgör grunden för 

analysen. Nästa steg i analysprocessen var kondensering där en förkortning och 

förtydligade gjordes av de meningsbärande enheterna för att kunna påbörja kodningen. 

Lundman och Graneheim (2004) skriver att kodning innebär etikett sättning på meningsenheter 

som kortfattat beskriver innehållet och hjälper forskaren att reflektera över sitt material på nytt. 
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Med hjälp av koderna upptäckes underkategorier som återspeglade det centrala budskapet i 

analysmaterialet. Slutligen i analysprocessen gjordes sammanbindning av flera underkategorier 

till en kategori som åskådliggör helheten i de olika underkategorierna (Lundman & Graneheim, 

2004) De fyra kategorierna som framgick utifrån det empiriska materialet var barnens behov, 

pedagogik, gruppens betydelse och utbildning/yrkeserfarenhet. Här nedan visas ett exempel av 

hur analysschemat växte fram. Fler exempel finns i (Bilaga 4). 

 

MENINGSBÄRANDE 

ENHET 

KONDENSERING KOD UNDERKATEGORI KATEGORI 

Givetvis saknar vi vissa 

delar, 

Men det är ju ändå inte 

den biten vi jobbar 

med, alltså behöver 

man psykologisk hjälp 

så finns det utanför här, 

det är inte det vi ska 

hålla på med. 

 

 Saknar vissa delar, 

men inte den biten 

vi jobbar med, 

psykologisk hjälp, 

ska inte vi hålla på 

med.  

Saknar, 

Inte jobba med, 

psykologisk 

hjälp 

 

Saknar psykologisk 

hjälp 

Utbildning/ 

Bakgrund 

 

 

4.7 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram fyra viktiga huvudkrav av etiska överväganden där det 

första är informationskravet. Detta krav innebär att vi som skribenter behöver informera våra 

intervjupersoner om det allmänna syftet med vår studie. Vi har vidare gett information till 

intervjupersonerna om att intervjun kommer att spelas in, vilka eventuella risker och vilken 

eventuell nytta vår studie kan innefatta för de som deltar. Vi informerade intervjupersonerna 

om att de när som helst hade möjligheten att avbryta sin medverkan utan att det får några 

konsekvenser för denne. För att göra det tydligt för våra intervjupersoner valde vi att skicka ut 

brev med all viktig information. 

  

Det andra kravet som Vetenskapsrådet (2011) har är samtyckeskravet. När vi skickade ut brevet 

medföljde en samtyckesblankett (Bilaga 3) för underskrift. Denna samtyckesblankett är vid 

underskrift en bekräftelse på att intervjupersonerna blivit informerade och förstått den 

information vi förmedlat om vår studie. 
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Tredje kravet som Vetenskapsrådet (2011) har är konfidentialitetskravet. Vilket innebär att vi 

inte har eller kommer att föra vidare material som är känsligt för intervjupersonerna utan att 

fråga dem om samtycke först. Vi har även avidentifierat intervjupersonerna och vi har heller 

inte skrivit ut vilka kommuner som intervjupersonerna arbetar i. Intervjupersonerna har även 

fått ut information om att vår handledare och våra examinatorer komma få del av det insamlade 

materialet. 

 

Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2011) lyfter är nyttjandekravet. Vi har följt 

nyttjandekravet och kommer inte att sprida materialet vidare till någon annan forskare och 

materialet har endast använts i vår studie. Vi har heller inte på något sätt misskrediterat 

personalen eller HVB hemmen. Målet med studien har varit att försöka öka förståelsen för 

personalens arbetssituation. Vidare menas det att nyttan med studien ska väga över skadan. 

Utifrån vår studie har det haft innebörden och förhoppningen att tillföra ny kunskap till 

forskningsområdet och personalen, samt belysa vilken kompetens som eventuellt saknas på 

HVB för ensamkommande barn (Kvale, & Brinkmann 2009). 

 

4.8 Studiens kvalité 

För att studien ska vara transparent och ge läsaren överblick över vilka resonemang som förts, 

presenteras nedan en genomgång av studiens trovärdighet, generaliserbarhet, pålitlighet och 

förförståelse. 

 

Trovärdighet 

Studien har följt vetenskapsrådets etiska krav för att trovärdigheten ska säkerhetsställas. Under 

studiens gång har vi varit två skribenter som arbetat tillsammans vilket har medfört att 

materialet har kunnat diskuteras och genomläsas flertal gånger vilket har medfört en grundlig 

tolkning. 

Ett ytterligare steg för att öka trovärdigheten är att återkoppla studien till intervjupersonerna för 

att de ska kunna lämna synpunkter på resultatet (Ahrne & Svensson, 2014). 

Denna återkoppling har inte varit genomförbar på grund av tidsbrist. Efter överenskommelse 

och med godkännande från intervjupersonerna utlämnas studien efter att den är färdigställd. 
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Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att ett resultat ska kunna säga något om en större population än den som 

studerats samt att det ska gå att överföra studiens resultat på andra liknande sociala miljöer 

(Ahrne & Svensson, 2014) Studien har studerat fyra olika HVB för ensamkommande barn och 

nio personal som arbetar inom detta fält. Intervjupersonerna och fälten kan inte anses vara 

representativa till att generalisera all personal som jobbar inom fältet då alla individer beskriver 

och upplever den sociala verkligheten på olika sätt (Bryman, 2011) Ytterligare studier samt 

andra datainsamlingsmetoder skulle behövas för att öka generaliseringsbarheten. Exempelvis 

den kvantitativa metoden som når ut till en större population genom enkätundersökningar. 

 

Förförståelse  

Miller och Glassner (2011) skriver att forskare bör vara ödmjuka och objektiva inför svaren 

som intervjupersonerna delger. Forskare bär med sig egna föreställningar och uppfattningar om 

hur intervjupersoner upplever och sin situation vilket kan påverka hur forskare uppfattar svaren 

de får.  

Vi är två skribenter som skriver den här uppsatsen och bär med oss olika förförståelse. Utifrån 

min Eva-Lottes, förförståelse har jag en relativt liten förförståelse av hur det är att möta dessa 

ensamkommande barn på HVB. Jag har däremot under min praktik som skolkurator och under 

dessa former mött de ensamkommande barnen under samtal och fått deras berättelse i liten 

form.  

Utifrån min Samkas, förförståelse har jag mer förförståelse av hur det är att komma till ett nytt 

land med alla svårigheter det bär med sig. Den stora skillnaden är dock att jag kom till Sverige 

tillsammans med mina föräldrar och syskon vilket innebär att jag inte var lika utsatt som de 

ensamkommande barnen. Vidare har jag med mig en förförståelse från min praktikplats där jag 

mötte de ensamkommande barnen i samband med utredning. 

 

Vi är båda medvetna om vår olika förförståelse och vi kommer att vara lyhörda för varandra 

och inte låta denna förförståelse färga studien. Även Ahrne och Svensson (2015) menar att alla 

människor bär med sig olika föreställningar och förväntningar inom olika områden likaså inom 
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forskning. Vilket innebär för vår del att även om vi bär med oss en förförståelse är det möjligt 

för oss att göra vår studie så länge vi är medvetna om den och inte låter den påverka vår 

tolkning. 

 

Arbetsfördelning 

I arbetet med studien har vi arbetat mycket gemensamt och största delarna av arbetet har vi 

suttit med båda två och skapat. Vid mindre delar som upplägg, rent skrivtekniska detaljer, vem 

som gör vad vid exempelvis att ta kontakt med enhetschefer har vi fördelat arbetet mellan oss, 

dock har arbetsbördan varit lika under hela arbetet. Vi har även i vissa skrivdelar delat upp 

arbetet för att bli mer tidseffektiva, men båda har läst igenom alla delar och godkänt dessa, vi 

har båda hållit oss uppdaterade på vad som skrivits under hela arbetets gång. När det gäller 

arbetet med våra intervjuer har vi båda varit fullt delaktiga, vi har gemensamt bestämt vilka 

frågor vi valt att ha med i intervjuguiden och vi har båda varit närvarande vid alla intervjuerna. 

Vidare delade vi lika på arbetet med transkriberingen av materialet där vi haft eget ansvar för 

att detta genomförs korrekt. Vi genomlyssnade och läste även igenom allt transkriberat material 

båda två. Vid intervjutillfällena hade vi på förhand bestämt vem som skulle ställa 

huvudfrågorna och vem som skulle sköta det tekniska och ställa följdfrågor. Här valde vi att 

göra varannan gång och båda tog fullt ansvar för sin del. Vi menar att det är en fördel med 

sådant upplägg då den som har fokus på följdfrågor kan fånga in och ställa de frågor som ger 

en eventuellt djupare inblick i deras upplevelse. Detta i sin tur ökar kvaliteten på vår studie. En 

nackdel med att vara två är att vi tolkar olika vilket vi avhjälpt med diskussioner. En ytterligare 

nackdel är att skillnader i språkliga och skriftliga utryck inte alltid komparerar med varandra 

vilket har avhjälps med gemensamma genomläsningar av materialet för att skapa enhetligt 

språk och röd tråd. 

 

 

5. Resultat och analys 

 
 

Nedan följer en redogörelse för studiens resultat och analys. Resultat och analysdel har delats 

in efter fyra olika teman som följer barnens behov, pedagogik, gruppens betydelse och 

utbildning/bakgrund. Dessa fyra teman har kondenserats från intervjuerna med studiens 

frågeställningar som utgångspunkt. Vidare benämns intervjupersonerna med IP1-IP9 för att de 

ska få förbli anonyma och för att det ska bli lättare att hålla isär vem som har sagt vad. Nedan 
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följer en kort presentation av intervjupersonerna och en tabellöversikt med ålder, kön 

yrkeserfarenhet och utbildning för att presentationen ska bli tydlig. 

Detta avsnitt är vidare uppdelat och resultaten presenteras ett tema i taget först redovisas 

resultatet sedan analyseras det med stöd av tidigare forskning och vald teori avslutningsvis görs 

en sammanfattning där studiens frågeställningar besvaras med hjälp av valda teman, teori och 

den tidigare forskningen. 

 

 

Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna jobbar på fyra olika HVB hem för ensamkommande barn med varierande 

antal platser med allt från ett 10-tal på det minsta upp till ett 30-tal på det största boendet. Dessa 

boenden ligger i två olika kommuner. Intervjupersonerna är till antal fem män och fyra kvinnor. 

Åldersspannet ligger mellan 20–65 år. Intervjupersoner kommer från olika bakgrund, olika 

nationaliteter och befinner sig på olika plan i livet. Ingen av intervjupersonerna har tidigare 

erfarenhet av att ha arbetat på HVB-hem för ensamkommande. Längden på hur länge de har 

arbetat inom området varierar mellan 8 månader till ca fyra år.  

 

Tabellöversikt över intervjupersonerna 

 

 

 IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 

ålder 40-50år 30-40år 50-60år 20-30år 50-60år 60-70år 60-70år 30-40år 50-60år 

kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Man Man Kvinna 

Tidig

are 

yrke 

Industri, 

psykisk 

ohälsa 

studerat Äldre- 

vård 

 

Vård lärare lärare Anstalt 

Före 

tag 

Industri 

Äldre- 

vård 

 

Industri, 

missbruk 

utbild

ning 

missbruk

svård 

lärare 

industri 

 

Under- 

Sköter- 

ska  

Om- 

Vårdnad 

Kommun

ikation, 

ledarskap 

  

lärare Grund- 

Skola 

Under- 

Sköter- 

ska 

Gymnasi

e 

utb 
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5.1 Barnens behov 

 

Ovissheten om de får stanna eller ej 

En gemensam svårighet som intervjupersonerna framhäver är hur svårt det är att besvara 

barnens frågor om de får stanna i Sverige eller ej.  

 

Just det här som just nu är på tapeten nu om de får stanna. Bekanta, 

grannar och kompisar får åka hem. Såna bitar som vi inte kan svara 

på och vi vet inte hur processen går efter att de får utvisning eftersom 

vi inte är med i den processen. Det försöker vi också förklara för 

dem att vi når inte, vi vet inte, vi har ingen aning. Det enda vi vet är 

att försök att göra det bästa för er och sköta er och hoppas på 

det.[IP8] 

 

De uttrycker att behovet av att få veta är mycket stort och stor del av deras dagliga arbete kretsar 

kring att hantera dessa frågor. Deras gemensamma utsaga är att de inte kan säga eller göra 

mycket för att besvara dessa frågor, det är svårt att stötta barnen i detta och är något som de 

menar ligger utanför deras maktsfär. 

 

Det är liksom det är svårt att bemöta men man får ju göra det bästa 

utav det, man får liksom försöka ha dem till och sträva framåt, och 

hoppas att ju mer de kämpar här ju mer nytta har de om de får stanna 

och blir de hemskickade så att de ändå har fått något med sig härifrån 

hem men sen är det men asså det är ju så att de har ingenstans att 

komma där så står ju talibanerna där och fångar in dem. Och de vet 

dem för de kan ju så mycket svenska nu så de tittar på nyheterna, 

och har koll och de kommer och säger att man ska berätta när man 

vet mer så kom och säg till, de vill veta och då hymlar vi inte med 

någonting utan det är bara så att ja nu har de sagt si och så här man 

ger ju ingen en tjänst genom att linda in dem i bomull heller, man 

kan ge dem kärlek men de måste veta annars blir det ju än värre för 

dem sen. [IP5] 

 

Vidare uppger IP9 att hon märker att ovissheten om huruvida de får stanna eller ej frestar på 

och då framförallt på deras psykiska hälsa. En del av barnen som kommer från Afghanistan 
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riskerar att bli tillbakaskickade då de har afghanskt medborgarskap, men har aldrig själva varit 

där. Föräldrarna befinner sig på flykt i något annat land, exempelvis Iran men barnen blir ändå 

skickade till Afghanistan och där kommer de till ingenting.  

Ytterligare aspekt som framkommer och förstärker ovissheten om de får stanna eller ej är de 

nya reglerna och åldersuppskrivningen på barnen berättar majoriteten. 

Och sen är det ju mycket oro kring de nya reglerna. Jättemycket oro! 

De blir åldersuppskrivna sen får de avslag liksom och sen har vi ju 

en som blev åldersuppskriven förra veckan som är på 

migrationsverket idag som vi inte vet hur det är vi vet ingenting. 

Men han är jättelugn alltså han har liksom accepterat så han är, ofta 

blir de väldigt ledsna, väldigt, väldigt ledsna. Jag var inte här när 

han fick beskedet men han hade gråtit hela dagen. [IP1] 

 

Psykiska besvär  

Intervjupersonerna uttrycker att barnen har stora behov av stöd inom gällande sin psykiska hälsa 

där olika faktorer har påverkan på deras mående. Den största faktorn av det psykiska måendet 

hänger ihop med de svåra trauman de bär inom sig och här uppger personalen att de inte har så 

stor möjlighet att stötta barnen då de saknar kunskaper inom den psykiska hälsan.  Vidare 

förmedlar personalen att de löser det genom att ta hjälp av andra professioner inom exempelvis 

barn och ungdomspsykiatrin och skolkuratorer.  

 

Sen har vi ju då många som har trauman och mår dåligt men de får 

ju hjälp då via kuratorn i skolan och känner hon då sen att det är 

befogat eller behövs mer då får de gå till barn och 

ungdomsmottagningen och sen så går de i så fall vidare till BUP om 

det behövs. Så att vi har ju de resurser gärna gå och prata med någon 

och då fixar vi det så att de får gå och prata med någon. [IP5] 

 

Intervjupersonerna delger att det är lång väntetid inom dessa verksamheter och att det tar lång 

tid för barnen innan de kommer till rätt instans. Under denna väntetid säger de att de gör vad 

de kan för att stötta barnen och säger att det är viktigt att finnas där för dem, visa att man bryr 

sig och försöka stärka deras självkänsla.  
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Ja men alltså det är det här vanliga, omsorgen att bli sedd, inte bara 

det här traumatiska som dom har varit med om utan att få ha en glad 

vardag med människor som är äkta. Jag vet inte hur jag ska uttrycka 

det men att få känna sig sedd är enormt viktigt. Ibland räcker det 

med en klapp på axeln eller att man bara säger deras namn, ha en 

bra dag i skolan, hur var det i skolan? Som man gör med sina egna 

barn faktisk. [IP9] 

 

Jag tror att alla har behov av att bli sedda och få bekräftelse. Ni vet 

om man säger till någon åååå vad snygg du är idag, du vet det gör ju 

hela deras dag, man ser ju de växer. [IP1] 

Ytterligare faktorer som personalen lyfter och menar har påverkan på den psykiska hälsan är 

att barnen har på sig press från sina anhöriga, då anhöriga har fått betala en stor summa pengar 

till smugglare för att möjliggöra resan till Sverige. Barnen har blivit lovade att allt kommer att 

vara ordnat för dem när de kommer hit samt att de kommer att behandlas som kungligheter vid 

ankomsten vilket innebär att barnen känner sig lurade och besvikna eftersom mottagandet inte 

blev som det var sagt. Många av dessa barn har blivit utvalda av familjemedlemmarna att söka 

sig till Sverige. Familjemedlemmarna förväntar sig att barnen ska klara allt och samtidigt skicka 

pengar och även försöka få hit resten av familjen. Intervjupersonerna uppger att detta är en tung 

bit att jobba med och har stor påverkan på barnens psykiska hälsa. 

Oro för familjen 

Andra behov som barnen ger uttryck för är oro och saknad av familjen där de brottas med frågor 

som är familjen kvar i hemlandet, befinner de sig i något annat land, eller om de ens är vid liv. 

 

Det som är väldigt svårt att bemöta eller bemöta och bemöta, det 

som är svårt och där man vet att det här kan man inte göra så mycket 

åt det är när de sitter och saknar sina familjer, för de vet inte vart 

familjen är familjen kanske är döda, eller talibanerna har belägrat 

deras hemstad och de vet inte. Där får göra det bästa vi kan men där 

kan vi inte göra någonting vi kan inte göra nånting och vi har lärt 

oss via röda korset att de kunde få hjälp via röda korset men röda 

korset har sagt att går vi in i ett talibanområde där de vet att det är 

mycket talibaner så utsätter man om man skulle hitta familjen så 

utsätter man de för fara så att de oftast klick, ryker då. Och det är ju 
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fruktansvärt hårt och det kan ju inte vi ta de besluten. Utan det får 

ju killarna ta då och det är tunga beslut och ta så att de vill veta om 

föräldrarna eller syskonen som finns vid liv men de säger att nä jag 

vill inte utsätta dem för det, så det är ju jättesvårt och så det är ju 

liksom det som är tufft. [IP5] 

IP1 uppger att hon tycker att det är jättejobbigt och att det gör ont i hennes hjärta då hon känner 

att hon inte kan hjälpa barnen i det här avseendet. Många av personalen berättar att de vill kunna 

göra mycket för barnen och att de vill att barnen ska ha det bra, men någonstans så finns det en 

förståelse för barnens mående och behov där några uttrycker att det vore konstigt om barnen 

inte hade denna saknad och oro för familjen. De gör ett försök att förklara det genom att uttrycka 

att de normaliserar det dåliga måendet de menar att man inte ska ge det dåliga måendet så stort 

utrymme utan fokus får läggas på något annat för att avlasta och finna nya sammanhang här 

och nu. Hur man än gör så kan man inte fylla det här tomrummet bara göra det mer uthärdligt. 

Intervjupersonerna har tidigare nämnt att det inte finns så mycket de kan göra med barnens oro 

och saknad, men de berättar att de hjälper dem att försöka få kontakt med sina familjer i de fall 

det går via röda korset, Facebook och andra sociala nätverk och försöka skapa så mycket 

trygghet de kan runt barnen. Någon säger att han kan ju inte ersätta deras pappa, men att han 

däremot kan vara deras svenska pappa här och nu. Några berättar på liknande sätt att de tar på 

sig mammarollen medvetna om att de inte kan ersätta barnens riktiga mamma men att de kan 

vara deras extramamma här och nu. 

Jag tror jag, ibland tror jag att vi vill så himla mycket, att man vill 

åhh dom ska ha det så bra alltså så. Men det de behöver är i 

egentligen trygghet. Trygghet är det och det tänker jag att det är vår 

uppgift och ge dom. Trygghet och förståelse någon kille uttryckte 

sig en gång och det har jag också tänkt jättemycket på, han sa allt är 

så himla bra här, personalen är jättesnäll, min lägenhet är jättefin, 

jag har mat, jag går i skolan men jag vet inte vilket sammanhang jag 

är i. Var hittar man själv sitt sammanhang ja det gör man ju med sin 

familj och sina egen alltså egen, alltså egen skaffade vänner. [IP9] 

 

Under intervjuerna framkom att behovet att få veta om de får stanna eller ej är mycket stort hos 

barnen och en stor del av det dagliga arbetet kretsar kring att hantera dessa frågor berättar 

intervjupersonerna. I linje med Ravi och Kohli (2011) som benämner i sin forskning att de 

ensamkommande barnen står inför flera osäkerhetsfaktorer avseende ovissheten om de får 

stanna eller återvända till sitt ursprungsland, gör vi tolkningen att intervjupersonerna upplever 
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svårigheter att bemöta och besvara barnens oro och frågor. Utifrån intervjupersonernas utsagor 

kan vi konstatera att de inte kan ge svar på barnens frågor. Det de återger oss är att de förmedlar 

till barnen att i dessa frågor kan de inte ge några svar utan det vi uppmärksammar är att våra 

intervjupersoner har utvecklat handlingsstrategier som gör de möjligt för dem att förhålla sig 

till barnens oro. De strategier vi uppmärksammat är att alla ger liknande svar till barnen, vidare 

att de är tydliga gentemot barnen vad de kan göra och vad de inte kan göra. Deras fokus blir 

istället att förhålla sig till att ha en stöttande roll och försöka ge barnen så mycket resurser som 

möjligt för att de ska kunna tackla vilket besked de än får. 

 

Intervjupersonerna bekräftar och styrker det som den tidigare forskningen som Fazel och Stein 

(2002) och Ascher (2014) kommit fram till avseende barnens psykiska hälsa, att den största 

faktorn av den psykiska hälsan hänger ihop med de svåra trauman barnen bär med sig.  Enligt 

deras utsagor gör vi tolkningen att det saknas kunskap om barnens psykiska hälsa. 

 

I linje med Hessle (2009) som skriver om vikten av att personal är behjälplig och samspelar 

med de ensamkommande barnen när det kommer till att skapa både nya sociala kontakter och 

bibehålla gamla kontakter.  Enligt intervjupersonerna uttrycker barnen att de saknar och har 

behov av att finna och bibehålla kontakt med sina anhöriga. Enligt deras utsagor gör vi 

tolkningen att det är svårt att stötta barnen i deras oro och saknad av familjen. Även om den 

tidigare forskningen där Hessle (2009) menar att behov finns och personal ska vara behjälplig 

uppmärksammar vi dels att personalen gör olika, där några är behjälpliga vid etableringen av 

kontakt, medan andra uppger att etablering av kontakt kan innebära fara för de anhöriga. Vidare 

görs tolkningen att det som görs är att ge stöd och trygghet åt barnen samt hjälpa dem finna nya 

sammanhang här och nu vilket överensstämmer med det Ravi och Koli (2011) skriver i sin 

forskning. Vi uppmärksammar en tvetydighet här som pekar åt två håll där å ena sidan 

intervjupersonerna är behjälpliga med att finna anhöriga å andra sidan uttrycker några faran i 

detta och väljer att låta barnen ta besluten själva. Tolkningen görs utifrån utsagor att det inte 

finns några färdiga lösningar på hur de ska bemöta barnens oro och saknad för föräldrarna.  

 

Dock uppmärksammar vi att några försöker möta det här behovet genom att ta på sig den 

mamma eller papparoll som barnen tillskriver dem, vilket vi kan tolka med Bourdieus (1999) 

teori om kapital och habitus där de använder sig av sitt förkroppsligade kapital som består av 

deras erfarenheter som förälder. Även om vi tolkar att de försöker att tillgodose barnens behov 
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konstaterar vi att det inte går att tillgodose deras behov eftersom det inte går att ersätta deras 

biologiska föräldrar. 

Vidare utvecklas tolkningen och fokuserar på vilka strategier personalen använder för att möta 

barnens behov. Utifrån Bourdieus (1999) teori tolkar vi att det saknas kapital inom fältet 

angående barnens psykiska hälsa. Tolkningen görs vidare med att de använder sitt sociala 

kapital genom att etablera nätverk utanför fältet exempelvis skolkuratorn för att kunna bemöta 

och hantera barnens behov. Vi uppmärksammar vidare att de använder sitt habitus som de 

innehar till att försöka stärka barnens självkänsla och behov av att bli sedda. 

 

 

Sammanfattning av barnens behov 

För att besvara studiens frågeställning som berör personalens upplevelse av sin utbildning och 

erfarenhet visar resultatet att de upplever det svårt att bemöta och stötta barnen i deras oro samt 

deras psykiska ohälsa. Överlag uttrycker personalen att de upplever stora svårigheter utifrån 

ovanstående tema där deras utsagor bekräftar att de känner sig maktlösa dels att de inte kan 

påverka besluten om barnen får stanna eller ej, dels utifrån oron för barnens föräldrar. 

 

Gällande studiens andra frågeställning som berör hanteringen av det konkreta arbetet visar 

resultatet att personalen tar till olika handlingsstrategier för att hantera barnens behov. I frågor 

som gäller huruvida barnen får uppehållstillstånd eller ej har de arbetat fram gemensamma 

strategier för att bemöta barnen på ett likvärdigt sätt. Tyngdpunkten av resultaten visar att de 

försöker vara tydliga och ge likadana svar. Det centrala handlar om att de ska vara ärliga och 

raka gentemot barnen vilket även tyder på att detta är det enda som de faktiskt kan göra i det 

här avseendet. I frågor som berör barnens psykiska hälsa framkommer det att personalen har 

svårt att hantera detta behov och de använder sig främst av externt stöd i form av professionell 

hjälp.  

 

Utöver det professionella stödet hanterar de det genom att arbeta med att stärka deras 

självkänsla och ger dem mycket bekräftelse. Resultatet framhäver vidare att hanteringen utifrån 

barnens behov avseende oron för föräldrarna pekar på svårigheter att bemöta detta behov. 

Personalen hanterar denna del av arbetet genom att dels normalisera det dåliga måendet 

samtidigt som de försöker etablera trygghet och hjälpa barnen till att finna sammanhang i deras 

nuvarande kontext. Studiens resultat påvisar vidare att de hanterar etablering av kontakt med 
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de anhöriga på olika sätt. Sammantaget resultat påvisar att de inte kan göra mycket för att möta 

detta behov då vi gör tolkningen att de inte kan ersätta barnens biologiska föräldrar. 

 

5.2 Pedagogik och kultur 

Läxhjälp och språk 

Intervjupersonerna delger oss att en stor del av deras arbete innebär att hjälpa barnen med deras 

läxor. Somliga beskriver att de planerar sitt arbetsschema för att kunna möta detta behov hos 

barnen.  IP2 upplever sin utbildning som lärare vara till stor nytta i dennes arbete och han anser 

att det underlättar för honom vid bland annat läxläsning. Vidare berättar IP6 som också är lärare 

i grunden att han anser sig vara hårdast belastad i arbetsgruppen då han är ensam om att en 

pedagogisk utbildning. 

 

De vill ha mycket hjälp med läxorna och sen är de ju mycket ute 

efter genvägarna, du som kan, kan väl tala om hur det ska va. [IP2] 

 

Somliga uttryckte även att det fanns språkliga svårigheter och särskilt menade att de hade störst 

svårigheter i början av barnens första tid på boendet där de var tvungna att ta till både händer 

och fötter vid kommuniceringen med barnen.  Några av intervjupersonerna förväntade sig större 

språkliga svårigheter innan de började arbeta än vad det visade det sig vara medan andra 

upplevde stora svårigheter. Två av våra intervjupersoner talar barnens språk och de tycker inte 

det språkliga är ett bekymmer. 

 

Nej jag har inget svårt med språket men eftersom jag kan deras språk 

då jag också kommer från Afghanistan och då kan jag deras språk, 

det blir inte svårt för mig i alla fall på den sidan det blir istället 

mycket till mig de springer och då får jag mycket mer ansvar. [IP4] 

 

Intervjupersonerna uppger vidare att de löser de språkliga svårigheterna vid de fall de märker 

att ett större behov föreligger med att boka tolk. Vid andra mindre språkliga svårigheter berättar 

majoriteten att de använder kroppsspråk, Google translate, engelska, de tar hjälp av personal 

och ibland de andra barnen och de lär sig några stödord på barnens språk. 

 

Du vet man försöker att använda sig av väldigt enkla svenska ord 

som möjligt och ibland blir det inte ens en komplett svensk mening 

utan bara orden och resten fyller man i med kroppsspråket. [IP1]  
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Uppfostran och kulturell bakgrund 

Majoriteten uppger att de ser kulturella skillnader i form av uppfostran, ett annat hierarkisystem 

än det svenska, religion, maten och språket. Vidare talar IP6 om en aspekt som berör 

pedagogiken där han menar att i grund och botten är hans utbildning mer än tillräcklig, däremot 

säger han att det han upplever saknas är mer kunskap om deras kulturella bakgrund och 

uppfostran där han brottas med frågorna över det faktum att det skiljer sig markant från det 

svenska systemet. IP5 nämner att hon ser att barnen inte har med sig ett konsekvenstänk som 

hon menar att de svenska barnen har fått från småbarnsåren. 

 

T.ex. om du gör så här förstår du att han blir liksom ledsen? Nä jag 

bara blir liksom arg på honom. De har inte samma konsekvenstänk. 

De reflekterar inte på saker och ting som vi gör på på samma sätt 

och det får vi då jobba väldigt mycket med. [IP5]  

 

Några talar om att det skiljer sig åt vad avser uppfostran. 

 

En annan grej som jag kom på nu är att de blir förvånade över att de 

inte blir straffade när de gjort något fel. I sina hemländer är de vana 

att få stryk med bälte eller piska när de har gjort något fel och så gör 

vi inte i Sverige och det tycker de är jättekonstigt. [IP1] 

 

 

Två av våra manliga intervjupersoner beskriver att de kan se ett hierarkiskt mönster hos barnen, 

där de berättar att de som män och lite äldre bemöts med mer respekt än de yngre på 

arbetsplatserna. De berättar att barnen kommer först till dem om de behöver något.  

  

Det ligger i den här respektkulturen jag som äldre välutbildad man 

kunde sitta i en fåtölj där ute och hade 14 killar som servade ihjäl 

sig därför att det ligger kulturellt. [IP6] 

 

IP5 säger att hon kan märka kulturella skillnader och att det finns ett väldigt hierarkisystem och 

uttrycker att det är skillnad beroende på var de kommer ifrån. Hon berättar vidare att de jobbar 
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mycket med detta i arbetsgruppen och berättar för barnen att de förstår att det har varit så, men 

här i Sverige är alla lika, homosexuella, gamla, unga, vita, svarta, män och kvinnor. 

IP3 upplever det på ett annat sätt och konstaterar att barnen har stor respekt för henne som 

kvinna då de ser på henne som en extramamma.  

 

Jamen den uppfattningen har jag fått att det är så att sönerna hjälper 

mamma väldigt mycket, så det är så att det är ett par killar som säger 

till mig att du inte får stå här jämt om jag står och städar i köket. Det 

ska vi göra vi hjälper dig. Så jag tror nog att de har respekt för deras 

mammor. De pratar ju mycket om respekt för deras mammor då och 

pappor hör man ju inte lika mycket. [IP3] 

 

Intervjupersonernas utsagor påvisar en annan aspekt av pedagogiken som handlar om 

sexualkunskap. 

 

Jag menar det är ingen hemlighet att pojkar som är 17 år eller 16 år 

dom är så hormonstinna så det är sanslöst så kanske skulle man bli 

bättre på sexualkunskap och hur våra koder är, vi ser ju i massmedia 

allt tafsande och allt det är. [IP6] 

 

Flertalet av dem lyfter fram att de skulle behöva bli bättre på att prata och lära ut om 

sexualkunskap. De upplever att det finns stora brister i barnens tidigare inlärda kunskaper. De 

berättar att de arbetar med att introducera sexualkunskap. 

 

Nu blir det snart sommar, små flickor, gamla tanter, ungdomar, snygga 

tjejer, fula tjejer kommer gå omkring i shorts och bikini så att och det 

betyder inte att man kan gå så här och stirra utan berätta för dem att det 

är naturligt att gå så här och man tittar lite och hälsar lite men man tittar 

inte för att. [IP5] 

 

 

I Sverige har vi en annan syn på livet och där kommer också en 

annan grej in där som man egentligen inte har utbildning till att 

liksom en tonåring som hela lite har fått en annan bild av världen, 

kommer hit och får kanske skaka hand med en tjej bara en sån grej 

och som inte finns i deras land. [IP8] 
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Amahdi et al, (2013) påvisar i deras studie avsaknad av pedagogisk kompetens. 

Intervjupersonerna i deras studie berättar att det är svårt att vara ett stöd vid exempelvis 

läxläsning. Det framkommer vidare att det är en utmaning för personalen att balansera olika 

roller såsom omsorgsroll och pedagogisk roll. Detta menar författarna pekar på vikten av att det 

behövs en balanserad kompetens hos personalen där alla kompetensdelar behöver vara 

representerade. Somliga intervjupersoner berättar att de har pedagogisk kompetens och har en 

pedagogisk utbildning i grunden. I linje med vad studien av Amahdi et al, (2013) påvisar tolkar 

vi att den pedagogiska kompetensen är å ena sidan ett stöd för dem å andra sidan bidrar det till 

ökad arbetsbörda. Under intervjuernas gång fick vi till oss att intervjupersoner planerar sitt 

schema efter barnens behov av pedagogiskt stöd. Enligt vår tolkning ser vi att det behövs mer 

kompetens inom den pedagogiska sfären för att inte arbetsbördan ska bli ojämnt fördelad. Av 

nio intervjupersoner är det tre som har pedagogisk utbildning och dessa arbetar inte på samma 

arbetsplats. 

 

Några intervjupersoner eftersträvar mer kunskap om barnens kulturella bakgrund och 

uppfostran då de upplever att det finns stora skillnader i jämförelse med det svenska. Även 

Hessle (2009) skriver om detta i sin avhandling att personal som jobbar med ensamkommande 

barn saknar kunskaper om barnens bakgrund, deras uppväxtmiljöer, värdesystem och sociala 

normer. Personal förväntas kunna skapa förutsättningar för barnen att lära sig att forma om sitt 

jag. Vår tolkning överensstämmer med Hessle (2009) om att personal saknar kunskaper om 

barnens kulturella bakgrund samt uppfostran vilket bidrar till en svårighet att bemöta och lära 

barnen att forma om sitt jag med nya tankar, värderingar och reaktionssätt. 

 

 Barnens invanda livs vanor kan vi tolka med hjälp av Bourdieus begrepp habitus som utgörs 

av tidigare upplevda erfarenheter i form av uppfostran där personalen uppger att barnaga ingick. 

Ytterligare aspekter av den kulturella bakgrunden lyfter några av våra intervjupersoner fram 

och berättat att det blev tydligt för dem att många av barnen har ett annat hierarkisystem än det 

vi är vana vid i Sverige.  

 

Detta habitus blir förkroppsligat med barnen vilket bidrar till att de inte förstår ett annat 

beteende och någon annan hierarkisk uppbyggnad som i dessa fall avser dels personalens 

agerande gentemot barnet när fel begås samt när barnen agerar med stor respekt mot den äldre 

manliga personalen. Vidare förstås personalens upplevda svårigheter med att de behöver utöka 
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sitt kulturella kapital med ny kunskap både avseende barnens kulturella bakgrund och 

uppfostran för att kunna få förutsättningar till att hjälpa barnen att omforma sitt habitus. 

När vi tolkar deras utsagor utifrån Bourdieu (1986b) finner vi att några av personalen tillskriver 

sig kulturellt kapital i förhållandet till fältets behov och ser sig ha stor fördel av sin utbildning 

och språket. Några däremot menar att de skulle önska mer tillskott av kulturellt kapital och 

önskar att de vore mer belästa inom exempelvis sexualkunskap då de finner att det är ett behov 

hos barnen som de behöver arbeta mycket med. Tolkningen görs vidare med stöd av Bourdieu 

(1986b) att några är hårt belastade av sitt kulturella kapital och fältet har därmed behov av att 

tillägna sig ytterligare kulturellt kapital.  

 

Sammanfattning av pedagogik och kultur 

Utifrån vår första frågeställning visar resultatet att ett flertal av intervjupersoner upplever att de 

saknar utbildning och erfarenhet i relation till de krav de möter inom den pedagogiska och 

kulturella sfären. Några uttrycker att de upplever sin kompetens avseende den pedagogiska 

sfären tillräcklig, de upplever även en ökad arbetsbörda i jämförelse med sina kollegor. 

Majoriteten berättar vidare att de saknar en pedagogisk utbildning inom exempelvis 

sexualkunskap, samt kunskap om barnens kulturella bakgrund avseende uppfostran och 

hierarkiska system för att kunna bemöta barnens behov på bästa sätt. 

 

Intervjupersonerna uttrycker att de hanterar dessa svårigheter med att de lägger sina scheman 

efter barnens behov av läxhjälp. De språkliga svårigheterna löser de beroende på situation och 

sammanhang och använder olika strategier. Vid större behov använder de tolkservice i mer 

vardagliga sammanhang tar de hjälp av den personal som talar barnets språk, använder 

kroppsspråk eller Google translate. Hanteringen av de kulturella skillnaderna sköter personalen 

genom att informera och lära barnen om hur dessa förhåller sig i Sverige.   

 

5.3 Gruppens sammansättning som styrka 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det som har störst betydelse är den sammansatta 

arbetsgruppen. Där de berättar att deras olika bakgrunder kompletterar varandra i arbetet. För 

att göra rättvisa för våra intervjupersoner har vi läst igenom samtliga utsagor och hittat mönster 

som sammanfaller i nedanstående citat. 

 

Jaaaa suck den bästa kunskapen vi har är att vi kommer från så olika 

håll allihopa. Så att det är kanon faktiskt. Den ene vet det och den 
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andre vet det och jag vet inte om vi är helsvenska nån av oss. Det är 

många olika kulturer, så att vi får ihop det rätt bra och hade vi nu 

varit 11 svenskar som hade jobbat här så tror jag inte att det hade 

funkat lika bra. [IP3] 

 

Vi är ju så olika allihop, jätteolika och det tror jag är bra. 

                                        [IP1] 

 

Ja men det ligger liksom i personalgruppens mix dom här yngre 

killarna som spelar fotboll till vi äldre som på något sätt förmedlar 

någon livsvisdom som är universell. Den här blandningen manligt, 

kvinnligt spelar roll [IP6] 

 

Det är att vi fungerar väldigt bra som personalgrupp här och det tror 

jag det är på grund av att vi är så väldigt olika i åldrar och vi är 

blandade tjejer och killar, sen är det lite mer killar än tjejer kanske, 

eh mycket blandade olika etniciteter, vi är från alla håll i hela 

världen och det är kanon för du har all olika synvinklar och killarna 

får se att vi är tjejer, killar, gamla, unga från alla jordens olika hörn 

kommer väldigt bra överens. [IP5] 

 

Vi är från Chile, vi är från Afghanistan, Sudan, Sverige och så alla 

länder från före detta Jugoslavien, Bosnien, Albanien alltså 

Montenegro jag tror jag glömmer säkert många andra och det har 

gjort att vi bara på något sätt har blivit starkare så för oss har det 

funkat väldigt bra. Sen har vi blandat åldrar och kön också, 

mångfald i det stora draget om man säger. Ja det har varit positivt 

för oss. Så det är någonting som jag rekommenderar starkt faktiskt. 

Att det är en styrka faktiskt och just att blanda åldrar och kön tror 

jag också är bra faktiskt. Det tror jag är viktigt faktiskt. Det har ju 

visat sig också att det har varit en stor, stor fördel faktiskt så där har 

ju våra chefer och ledning tänkt till ordentligt och har gjort 

någonting bra faktiskt måste jag säga. [IP8] 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att tack vare deras olika bakgrunder, personligheter och 

erfarenheter i grupperna tillskrivs de olika roller av barnen. Några av dem berättar det som att 

någon har mammarollen, någon har fixar rollen, en annan har den busiga och sportiga rollen 

och några tilldelas papparollen. 
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 Det är ungdomarna som tilldelar oss rollerna och där är ganska 

tydligt faktiskt alltså det är inte såhär att den ungdomen tycker att 

han är mest sportig eller han är duktig på teknik eller hon är lite 

mamma eller så utan nästan alla ungdomar faller in i det så det är 

ganska intressant. [IP9] 

 

Analys av gruppens sammansättning som styrka 

Intervjupersonernas berättelser att deras olikheter bidrar till arbetsgruppens styrka. Dessa 

olikheter tolkar vi med hjälp av Bourdieus habitusbegrepp då Bourdieu (1999) beskriver habitus 

som en ryggsäck av de tidigare erfarenheterna som människan bär med sig där deras olika 

kapital, tidigare erfarenheter och olika egenskaper ligger till grund och formar människan till 

den hen är. Vidare förklaras habitus som ett förhållningsätt utifrån vilket individen använder 

sina kapital. Vi gör tolkningen att även om gruppens habitus är olika strävar gruppen efter 

samma mål vilket förenar gruppen och stärker deras sociala kapital i fältet. 

 

Med stöd av begreppen habitus och kapital tolkar vi att deras olikheter var för sig tillskrivs ett 

eget värde i fältet. De olika formerna av kapital de bär med sig är enligt deras utsago att någon 

innehar mammarollen, någon har den sportiga rollen och någon har fixar rollen.  Vidare görs 

tolkningen att i det här fältet behövs flera olika former av kapital för att kunna komplettera 

varandra och tillgodose barnens behov. Dessa olika kapital blir fältets symbolisk kapital. Av 

samtligas utsagor kan vi tyda att de har funnit ett fungerande koncept.   

 

Sammanfattning av gruppens sammansättning som styrka 

Utifrån vår första frågeställning visar resultatet att personalen upplever gruppens olika 

utbildningsbakgrund och erfarenheter som styrkan i arbetet med de ensamkommande 

barnen.  Vidare beskriver de att sammansättningen av arbetsgrupperna är olika och tack vare 

att alla har sin roll och sitt kapital, sina personliga egenskaper, erfarenhet och olika 

utbildningsbakgrund, kompletterar de varandra vilket i sin tur leder till att de tillsammans kan 

hantera arbetet.  

 

De beskriver vidare att de tillvaratar varandras olikheter och ser dessa som en styrka i gruppen 

och ett stöd i arbetet. Där de uttrycker det med att “det jag inte vet, det vet min kollega”. 
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Intervjupersonerna uttrycker att de inte ser några svårigheter och talar bara positivt om gruppen 

och dess sammansättning. 

 

5.4 Utbildning/Yrkesbakgrund  

I samband med våra intervjuer uttryckte somliga intervjupersoner att den personliga 

lämpligheten vägde tyngst och menar att utan den kan det vara svårt att bemöta barnen på rätt 

sätt utifrån deras behov. IP6 upplever att han har gedigen utbildningsbakgrund och utrycker 

vikten av samspel mellan utbildning och personliga egenskaper där han tillskriver de personliga 

egenskaperna störst värde. Även om somliga tillskriver störst värde till den personliga 

lämpligheten nämner de vidare vissa punkter där de upplever att de saknar vissa delar. De talade 

mycket om avsaknaden av en utbildning i psykologi i form av exempelvis samtalsmetodik, 

motiverande samtal eller som IP2 uttryckte det att han tyvärr inte är utbildad psykolog eller 

kurator. Vidare säger IP9 att det hon upplever saknas är mer kunskap om konflikthantering där 

hon både utgår i från sig själv, men påtalar att det även behövs inom arbetsgruppen. 

 

Det finns ingen som slår sönder en fönsterruta för att man har köpt 

fel chips, då är det något annat som ligger bakom. [IP9] 

  

 IP1 konstaterar liknande behov, där hon uppger att hon själv har läst konflikthantering och 

tycker att hennes utbildning räcker, men upplever att det vore önskvärt att all personal hade fått 

gå en sådan utbildning. 

 

Intervjupersonerna uppger vidare att det är svårt att bemöta barnens psykiska ohälsa och de vet 

inte riktigt hur de ska stötta dem.  

 

Jaa det är ju alltså det psykiska måendet, det psykiska måendet är 

svårt att bemöta grejen är ju också att om du sitter i ett samtal med 

en pojk som kanske aldrig har öppnat sig, det kan finnas alltså man 

måste veta vad man ger sig in på när man sätter sig i det här samtalet, 

för det kan också bli att man inte kan hantera det som personal.  [IP9]  

 

Majoriteten av de intervjuade utrycker stor frustration över att de inte kan hjälpa barnen i deras 

psykiska mående. Den enda hjälpen de kan erbjuda dem är att vara där i stunden, att ge dem en 

kram eller en klapp på kinden och visa att de ser och hör dem. Personalen anser att de kan utgå 

från hur de själva hade velat bli bemötta och handlar därefter. Vidare säger de att det 
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professionella stödet kommer från annat håll som kurator på skolan, barn och 

ungdomsmottagningen och barn och ungdomspsykiatrin. Personalen får göra bedömningen när 

behovet finns av att ta kontakt med kuratorn som i sin tur remitterar vidare om behov föreligger. 

De förklarar vidare att det inte alltid går att få professionellt stöd på en gång vilket innebär att 

det skulle vara fördelaktigt att få kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa.  

 

Det våra intervjupersoner berättar om avsaknaden av utbildning understöds av det som Fazel 

och Stein (2002) och även Ascher (2014) beskriver och framhäver om vilka svårigheter dessa 

ensamkommande barn bär med sig i form av svåra traumatiska upplevelser och menar att dessa 

inte försvinner när de har anlänt till Sverige. Forskningen lyfter fram betydelsen av det faktum 

att de behöver fortsatt stöd och hjälp med bearbetningen av sina upplevelser både från före, 

under och efter flykt. Våra intervjupersoner talade i stor omfattning om den avsaknad av 

psykologisk utbildning som de upplevde vilket kan tolkas som att det finns ett behov av mer 

utbildning inom den psykologiska ohälsan. Behovet kan inte alltid tillgodoses vilket kan 

kopplas till vad Oppedal och Isdoe (2015) konstaterar i sin studie där de påvisar att det saknas 

kunskaper om vad som händer med den psykiska hälsan utifrån exempelvis posttraumatisk 

stress. 

 

I enlighet med Bourdieu (1986b) kan vi även koppla ihop och tolka denna önskan som en 

avsaknad av kapital och ett behov i detta fält att tillföra ytterligare kapital i form av mer 

utbildning. Tolkningen görs vidare med att det är viktigt att de som arbetar med dessa barn har 

med sig ett habitus, det som Bourdieu (1999) menar är de förkroppsligade erfarenheterna och 

som bidrar till att personalen kan utläsa vilka behov som barnen ger uttryck för. När 

intervjupersonerna säger att man får utgå från själv talar de om de upplevelser och den 

erfarenhet som har utformat deras habitus och som vidare kan relateras till barnens behov av 

att bli tröstade och sedda. Det går även att sammankoppla med att fältet behöver tillföra 

kulturellt kapital i form av utbildning, vilket åtta av nio intervjupersoner uttrycker tydligt. Vår 

tolkning av deras utsagor där de å ena sidan tillskriver habitus den största betydelsen å andra 

sidan uttrycker behov av mer kulturellt kapital i form av utbildning bidrar till tolkningen att 

både habitus och det kulturella kapitalet är lika betydelsefulla och samspelar med varandra för 

att möta barnens behov. 
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Sammanfattning av utbildning/yrkesbakgrund 

När vi sammanfattar detta avsnitt utifrån intervjupersonernas utsagor och ställer de i relation 

till vår första frågeställning finner vi att personalen ser på sin utbildning på olika sätt. De allra 

flesta beskriver att de upplever avsaknad av utbildning särskilt gällande vår första frågeställning 

där de utvecklar det och berättar att de saknar utbildning inom psykologisk ohälsa. Somliga 

beskriver vidare sin utbildning och erfarenhet och tycker att den är fullt tillräcklig de menar 

att personliga egenskaper och tidigare erfarenheter väger tyngre. Emellertid är det ingen av våra 

intervjupersoner som har sagt att den formella utbildningen inte räcker till med undantag av den 

psykiska ohälsan. En person konstaterar att han inte tillskriver något värde till formell 

utbildning utan menar att de personliga egenskaperna väger tyngst. Studiens resultat framhäver 

att majoriteten saknar kunskaper om psykisk ohälsa. 

 

Utifrån vår andra frågeställning om hur personalen hanterar det konkreta arbetet beskriver de 

att de med stöd av sitt habitus letar inom sig själva efter vilka handlingsstrategier som känns 

rätt i stunden.  Någon uttryckte det med att ibland räcker det att sitta jämte och bara hålla om. I 

de fall där professionellt stöd erfordras löser personalen det med att använda sitt sociala kapital 

genom att först kontakta skolkuratorn vilken i sin tur remitterar vidare när det föreligger behov. 

Resultatet visar att de hanterar det konkreta arbetet med stöd av sina tidigare inlärda 

erfarenheter samt använder sitt externa kontaktnät för att kompensera kunskapsluckorna inom 

fältet. 

 

 

6. Diskussion 

Metodologiska reflektioner 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur personal på HVB upplever och hanterar sina 

kunskaper och erfarenheter i relation till sitt arbete med ensamkommande barn. Utifrån 

hermeneutisk ansats och kvalitativ metod intervjuades nio personal på HVB för 

ensamkommande barn. Med hjälp av den hermeneutiska ansatsen och semistrukturerade 

intervjuer samlades materialet in. Det insamlade materialet utgjorde samlade utsagor av 

intervjupersonernas upplevelse och möjliggjorde samlad tolkning av dessa. Denna metod 

medför vissa begränsningar då studien har relativt få deltagare ur ett par utvalda HVB för 

ensamkommande barn. En större studie och/eller studier i andra HVB hade kunnat styrka 

studiens validitet då det har framkommit en hel del intressanta aspekter utifrån personalens 
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upplevelser av arbetet. Vi fick till oss många utsagor som berör olika intressanta aspekter som 

inte har varit möjliga att beröra då vi var tvungna att begränsa och förhålla oss till studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

 

Teoretiska reflektioner 

Studiens fokus ligger på personalens upplevelse tillsammans med hanterandet av det konkreta 

arbetet på HVB för ensamkommande barn. Bourdieus teori fält, kapital och habitus bidrog till 

analys och tolkning av materialet vilket ökade förståelsen av hur personalen upplever och 

hanterar sin kompetens i relation till sitt arbete med ensamkommande barn. Resultatet av 

studien visar en del genusaspekter vilka vi funnit svåra att analysera och tolka med Bourdieus 

teoretiska ramverk då vi finner att han är svag i denna dimension. (jfr Lovell, 2000; McCall, 

1992). Vi är medvetna om att individer har olika tolkningar av teorier, vilket innebär att vår 

tolkning inte är den enda. 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Studiens resultat visar att personal upplever att de saknar kunskaper inom områden som berör 

den psykiska ohälsan vilket styrker det som har konstaterats i tidigare studier som belyser att 

det saknas psykosociala resurser runt de ensamkommande barnen (jfr Oppedal & Isdoe, 2015). 

Denna avsaknad av kunskaper bidrar till att de yrkesverksamma stöter på svårigheter i 

hanteringen av arbetet som i sin tur leder till att barnens behov av psykosociala resurser inte 

tillgodoses i dagsläget. Tidigare studier har konstaterat att barnen har psykisk ohälsa vid 

ankomst på grund av traumatiska upplevelser (jfr Fazel, 2002 & Ascher, 2014). Stor del av 

barnens behov kretsar kring oron och ovissheten om de får stanna eller inte. Denna ovisshet 

bidrar till psykiska påfrestningar som i sin tur påverkar barnens utveckling och välmående. 

 

 En ny lagändring och ålders uppskrivning av barnen leder till att barnens psykiska ohälsa 

belastas ytterligare som i sin tur försvårar hanteringen av arbetet för de yrkesverksamma. 
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Resultatet av detta publiceras i en artikel i Dagens nyheter (2016) där det skrivs att cirka 40 % 

av de ensamkommande barnen som kommit till barn och ungdomspsykiatrin i Stockholms län 

uttrycker suicidtankar. Artikeln understryker vikten av att barnen behöver få rätt hjälp då risken 

föreligger att den psykiska ohälsan förvärras. I vår studie efterfrågar yrkesverksamma mer 

kunskap avseende den psykiska ohälsan för att kunna hantera arbetet och därmed tillgodose 

barnens behov. Psykisk ohälsa innebär komplexitet och mer kunskap leder till bättre 

förutsättningar både för yrkesverksamma som efterfrågar det men också för barnen som tar del 

av det via de yrkesverksamma.  

 

Kunskapsbristen kan ses som en resursfråga som sammankopplas med organisation och ledning 

och kan belysa vilka prioriteringar som görs. Yrkesverksamma står med begränsade resurser 

och efterfrågar dessa hos organisationen. Våra tankar väcks om vilka åtgärder som behövs för 

att fylla denna kunskapsbrist som eftersträvas hos de yrkesverksamma vilka i sin tur är de som 

närmast kan värna om barnens psykiska hälsa. Vi anser att för att de verksamma ska få 

möjlighet att tillgodose barnens behov måste organisationen prioritera och tillföra dessa 

resurser. Vi anser vidare att det är organisationens ansvar att omfördela resurser så att de 

yrkesverksamma får den kompetensutveckling inom området som de eftersträvar. Psykisk 

ohälsa är ett ämne som måste lyftas upp högre i det hierarkiska samhället och vår studie styrker 

att ämnet är viktigt att forska kring för att förstå och jobba med den komplexitet som medföljer 

som vi exemplifierar ovan. 

 

Vi står inför utmaningar vad gäller de stora flyktingströmmar, där över 1 procent av jordens 

befolkning är på flykt och hälften av dessa är barn (jmf UNHCRs Mid Year Trends Report, 

2015). Under år 2015 kulminerade inströmningen av ensamkommande barn och Sverige tog 

emot 35 369 barn (Migrationsverket, 2016). Denna inströmning av barn gör stor påverkan på 

vår samhälleliga struktur och det går att utläsa att Sveriges regering skapar snävare ramar med 

regelverk som begränsar dessa barns möjligheter att få uppehållstillstånd. Oavsett antalet är det 

viktigt att Sverige utrustar barnen med de resurser de behöver för att den psykiska hälsan ska 

vara välfungerande. Strömmen påverkar resurserna då man inte räknat med denna mängd vilket 

i sin tur påverkar barnen negativt som exempelvis långa väntetider som således innebär ovisshet 

för barnen. Vi anser att kunskapsbristen kan liknas en ond cirkel för de berörda aktörerna.  

 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie berör gruppens sammansättning där 

mångfald av ålder, kön och olika nationaliteter utgör styrkan i arbetsgruppen och ökar 



 

44 

 

möjligheterna att hantera arbetet. Detta resultat tillför ny kunskap till fältet och kan ha betydelse 

vid framtida rekryteringar.  Under studiens gång och insamling av material genom 

intervjupersoners berättelser framkommer det ett flertal olika spår för framtida forskning. I 

samband med det ökade antalet ensamkommande barn, ökat antal av rekryteringar och nya 

jobbmöjligheter för många människor i Sverige har studien väldigt hög relevans. Det finns 

forskningsmöjligheter med olika aspekter som utgångspunkt. 

 

Framtida studier 

Under arbetsprocessen av denna studie uppkom ett flertal dilemman som kan anses vara 

relevanta exempel på vidare forskning. Det som bland annat framkom berör konsekvenser av 

den nya lagstiftningen och vilka avtryck den kan göra på barnens psykiska hälsa. 

En annans studie skulle kunna bidra till att ge mer kunskap inom området och belysa hur det 

eventuellt förvärrar deras psykiska hälsa. 

Studien skulle även kunna genomföras ur ett annat perspektiv och då kunna belysa om barnets 

bästa tas i beaktning i den nya lagstiftningen. 

En ytterligare aspekt till forskning är frågor som rör åldersprövning vilket studiens 

intervjupersoner förmedlat. Det skulle vara relevant att se närmare på den problematik som kan 

uppkomma då det talas mycket om att det idag inte finns en rättssäker väg att utföra dessa på.  

Studien har även visat spår av genus i nära anslutning till kulturella skillnader. Det skulle vara 

intressant att belysa den aspekten. 
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Bilaga1  

Intervjuguide 

 

*Vi presenterar kortfattat vår studie: 

* Semistrukturerad intervju: 

*Vi som intervjuare har inte endast en rad frågor att ställa till dig utan du får även möjligheten 

att mer fritt berätta om dina upplevelser och tankar. 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sjalvmordstankar-vanligt-bland-unga-ensamkommande/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sjalvmordstankar-vanligt-bland-unga-ensamkommande/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/lagrekvalitetpaboendenforensamkommandeflyktingbarn
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/lagrekvalitetpaboendenforensamkommandeflyktingbarn
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20227/2016-6-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20227/2016-6-14.pdf
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.html
https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt
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*Vi kommer även ställa följdfrågor 

 

Presentation: 

 Kan du berätta lite för oss om dig själv? 

 Hur länge har du arbetat inom detta område? 

 Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 

 Hur kom det sig att du du blev intresserad att arbeta på just HVB-hem för 

ensamkommande barn? 

 Har du arbetat på fler HVB hem än detta? 

 

Här väljer vi ut vissa teman som vi ställer följdfrågor på. 

Utbildning 

 Vilken formell utbildning har du? 

 Vilka tidigare arbetslivserfarenhet har du? 

 Känner du att din utbildning är tillräcklig eller saknar du någonting? 

 

 

Språket 

 Upplever du att det finns språkliga svårigheter i ditt arbete? 

 Hur löser ni de eventuella språkliga svårigheterna? 

 

Kunskap 

 Är det någon kunskap du känner att du eller ni har som är ett bra stöd i arbetet? 

 Är det någon kunskap du känner att det saknas i arbetet? 

 

 

Genusperspektiv 

 Upplever du som kvinna/ Man att du möter svårigheter som Kvinnorna/ männen inte 

möter? 

 Hur hanterar ni dessa eventuella svårigheter 

 

Kulturell 

 Vilka kulturella krockar kommer mest till uttryck 

 Arbetar ni med att introducera svensk kultur och hur konkretiserar ni det? 
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Barnens behov 

Finns det några behov som barnen särskilt ger uttryck för? 

Finns det några behov som ni känner att är särskilt svåra att möta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Eva-Lotte Lindbergh och Samka Musa och studerar till socionomer på 

Linneuniversitetet i Växjö. Just nu läser vi på sjätte terminen och det har blivit dags för oss att 

skriva vår kandidatuppsats inom socialt arbete. I och med att många barn är på flykt så har 

frågan aktualiserats och Sverige har tagit emot många ensamkommande barn. Detta väcker våra 
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funderingar och leder oss till att göra en studie som undersöker arbetssituationen på HVB för 

ensamkommande barn, samt personalens upplevelser och erfarenheter av att möta barnens 

behov.  Vi kommer att göra en intervju som vi spelar in. Intervjun kommer att vara ungefär 45 

minuter lång där en av oss ställer frågorna och den andra sköter den tekniska utrustningen. 

Inspelningen sker framförallt för att vi inte ska missa något viktigt under intervjun. Detta 

underlättar även vår transkribering av vårt material inför analysen. För att vi ska kunna 

genomföra vår studie behöver vi lämna er tydlig information och även be er skriva under det 

skriftliga samtycke vi skickar med på att ni deltar frivilligt i vår studie. Ni har även rätt att 

avbryta ert deltagande när som helst. Efter att vår studie är genomförd kommer vi att förstöra 

det insamlade materialet. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte vidare 

kommer det att hanteras med sekretess där ni deltagare avidentifieras.  

Vi bifogar här ett samtycke som vi ber er skriver under om ni vill vara med i vår studie. Har ni 

några funderingar får ni gärna kontakta oss på följande mailadresser och telefonnummer. 

Eva-Lotte Lindberg 

Tel: ********** 

el222uv@student.se 

Samka Musa 

Tel: ********** 

sm222ku@student.se 

 Handledare  Lars Sörnsen 

lars.sornsen@lnu.se 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Lotte Lindberg 

Samka Musa 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett   
  

Samtycke till deltagande i forskningsstudie Jag har blivit informerad om denna studies syfte, 

både muntligt och skriftligt. Jag har fått information om vilka villkor jag ställer upp på. Studien 

är frivillig och jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. Under 

studiens process är jag anonym, och jag är medveten om att det endast är skribenterna, 

handledarna och examinatorn som får ta del av det insamlade materialet. Efter avslutad 

forskning kommer det insamlade materialet att förstöras.   
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Nedanför ger jag er skribenter mitt samtycke till att delta i studien där syftet är att förstå hur 

arbetssituationen på HVB för ensamkommande barn ser ut samt personalens upplevelser av 

kraven de möter i relation till barnens behov.   

  

Ort och datum ………………………… … /… 2016 

Namnunderskrift:_____________________________________ En kopia av 

samtyckesblanketten finns tillgängligt för dig att erhålla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Analysschema  

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHET 

KONDENSERING KOD UNDERKATEGORI KATEGORI 
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Givetvis saknar vi vissa 

delar, 

Men det är ju ändå inte 

den biten vi jobbar 

med, alltså behöver 

man psykologisk hjälp 

så finns det utanför här, 

det är inte det vi ska 

hålla på med. 

 

 Saknar vissa delar, 

men inte den biten 

vi jobbar med, 

psykologisk hjälp, 

ska inte vi hålla på 

med.  

Saknar, 

Inte jobba med, 

psykologisk 

hjälp 

 

Saknar psykologisk 

hjälp 

Utbildning/ 

Bakgrund 

Kanske skulle man bli 

lite bättre på 

sexualkunskap och hur 

våra koder är, vi ser ju i 

massmedia allt tafsande 

och allt det där. Det 

skulle jag vilja kunna 

mer för att kunna inte 

slå dem på fingrarna 

utan förklara så här är 

det se till att du inte 

hamnar i problem på 

grund av detta. 

Bättre på 

sexualkunskap och 

hur våra koder är. 

Inte slå dem på. 

fingrarna så här är 

det 

Sexualkunskap, 

Våra koder,  

Kunna förklara 

Sexualkunskap, 

Koder, förklara 
Pedagogik 

Och kultur 

Jaaaa suck den bästa 

kunskapen vi har är att 

vi kommer från så olika 

håll allihopa. Så att det 

är kanon faktiskt. Den 

ene vet det och den 

andre vet det och jag 

vet inte om vi är 

helsvenska nån av oss. 

Det är många olika 

kulturer, så att vi får 

ihop det rätt bra och 

hade vi nu varit 11 

svenskar som hade 

jobbat här så tror jag 

inte att det hade funkat 

lika bra 

den bästa 

kunskapen vi har är 

att vi kommer från 

så olika håll 

allihopa, 

det är många olika 

kulturer, hade vi nu 

varit 11 svenskar 

som hade jobbat här 

så tror jag inte att 

det hade funkat lika 

bra 

bästa 

kunskapen, 

många olika 

kulturer, 

Kunskap, 

kulturer 
Gruppernas 

sammansättning 

Och styrka 

svårt att bemöta det här 

deras oro över hur det 

ska bli nu då, med den 

här nya lagändringen, ja 

den blir ju naturlig nu i 

om att det kommit en 

lagförändring och det 

gör att det blir svårt att 

bemöta detta jättesvårt, 

ja du kan ju stå o ta en 

Svårt att bemöta 

deras oro, nya 

lagändringen, 

Ja du kan ju stå och 

ta en vit lögn eller 

ja det kan du inte, 

Vi får inte ge upp 

hoppet, 

och säga att du är 

över 18,  

Bemöta oro, ny 

lagändring, 

över 18 år, 

inte ge upp 

hoppet, 

ärliga mot dem  

 

 

oro, lagändring, 

åldersuppskrivning, 

hopp 
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vit lögn eller det kan du 

ju inte göra men du kan 

säga du har50/50 att 

stanna det går ju inte 

utan du måste svara 

ärligt att det är så nu 

men vi får inte ge upp 

hoppet vi måste ge dem 

någonting på detta utan 

att säga att du får inte 

stanna, det är en 

godtycklighet idag du 

tänker dig en sak att 

regeringen säger en sak 

sen kommer 

generaldirektörn med 

en sak och srn kommer 

cheferna sen ska 

handläggarna sköta 

detta, och säga att du är 

18 men alla kan du inte 

dra över en kant, vi har 

haft det givetvis med 

men och alla är inte 

dåliga, mern just detta 

att vi måste ju vi måste 

ju vara ärliga emot 

dem, och vad säger 

detta till de här killarna 

som är kvar här, ge den 

chansen asså det här bli 

ju ändå ingenting som 

asså de finns här nu va, 

och det kommer kanske 

1600 om året istället för 

33000, det vore väl 

tusan om inte vi skulle 

kunna klara det, 

 

vi måste ju vara 

ärliga mot dem, 

Det som är väldigt svårt 

att bemöta eller bemöta 

och bemöta, det som är 

svårt och där man vet 

att det här kan man inte 

göra så mycket åt det är 

när de sitter och saknar 

sina familjer, för de vet 

inte vart familjen är 

familjen kanske är 

döda, eller talibanerna 

Väldigt svårt att 

bemöta, inte göra så 

mycket åt det, 

saknar sina familjer, 

familjen kanske är 

döda, göra det bästa 

vi kan, 

vi kan inte göra 

nånting 

Svårt att 

bemöta, saknar 

familjen, 

kanske döda, 

göra det bästa, 

kan inte göra 

nått 

Bemöta, saknad, 

maktlöshet  
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har belägrat deras 

hemstad och de vet inte. 

Där får göra det bästa vi 

kan men där kan vi inte 

göra någonting vi kan 

inte göra nånting. 

såna här psykologiska 

som de behöver 

professionell hjälp med 

och så. Det behövs 

mycket här. Det tar lång 

tid, vi har ju någon 

psykologisk utbildning, 

det var några 

psykologer som pratade 

som sa ni kan ringa oss 

när ni behöver oss när 

som helst, när vi ställer 

frågor då kan de inte 

svara. Jag tror, jag har 

backat från killarna jag 

vill inte ta emot dom så 

mycket längre, vi låter 

dom vara även om de 

har problem, så. 

 

Psykologiska, 

professionell hjälp, 

tar lång, backat från 

killarna, låter dem 

vara. 

Psykologiska, 

professionell 

hjälp, backat. 

Psykologiska behov, 

Maktlöshet, 

uppgivenhet. 
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