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Abstract  

Author: Sanna Svensson & Maria Odisho  

Title: Mental health among unaccompanied youth - A qualitative study on staff member´s 

experiences of mental health among unaccompanied youth in residential care. 

Supervisor: Lars Sörnsen 

Assessor: Torbjörn Forkby 

This is a qualitative study on mental health among unaccompanied children in Swedish 

residential care. The purpose of the study is to increase the understanding of the work and 

interaction with these children for anyone that in one way or another encounters unaccompanied 

children in their profession. To achieve this, we examined the experiences of staff members in 

residential care regarding mental health among unaccompanied children, by conducting semi-

structured interviews of staff members. This study includes descriptions of how the 

interviewees experience mental illness and what challenges and difficulties they encounter in 

their work. Furthermore, the study also includes factors the interviewees believe are important 

in promoting mental health.  

The results show that mental illness amongst unaccompanied children in residential care is a 

recurring issue. The interviewees describe that mental illness can be expressed in anxiety, 

aggression, depression, insomnia, self-harm, isolation and psychosomatic symptoms. Socio-

cultural differences is stated in the results as a challenge in ways that the children and the staff 

members have different norms and values. Moreover it is also described that the children’s view 

on what mental illness is, how they talk about it and how they handle it, is different from what 

the staff are used to and can lead to misunderstandings. Furthermore the results also show that 

interviewees believe the main cause behind the children’s poor well-being is the challenges 

they meet and the pressure they feel when they arrive to a new country. Challenges and pressure 

such as learning a new language and integrating in a new society. The interviewees describe it 

as being important to support and be available for the children, and for the children to find and 

be part of meaningful connections 

Keywords: unaccompanied children/youth/minors, mental illness, mental health, residental 

care homes, refugees   

Nyckelbegrepp: Ensamkommande barn/ungdomar, psykisk ohälsa, psykisk hälsa, HVB, 

flyktingar 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare som medverkat i studien och som har öppnat upp 

sig och bidragit med värdefulla berättelser och erfarenheter. Vi hoppas att vi i största möjliga 

mån har lyckats återberätta deltagarnas upplevelser. Utan dem hade inte studien varit möjlig.  

Vi önskar ödmjukt att vår studie kan bidra med nya perspektiv och kunskap mot en positiv 

förändring. 

 

Sanna och Maria  

Januari 2019 

  



  
 

4 
 

Innehållsförteckning  
1. Problemformulering ...................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte & Frågeställningar ............................................................................................................... 8 

1.2 Begreppsförklaringar ..................................................................................................................... 8 

1.2.1 Ensamkommande barn och ungdomar ................................................................................... 8 

1.2.2 Psykisk ohälsa ........................................................................................................................ 9 

 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 9 

2.1 Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar ....................................................................... 9 

2.2 Interkulturella aspekter av psykisk ohälsa ................................................................................... 11 

2.3 Personalens bemötande ............................................................................................................... 12 

 

3. Teori .................................................................................................................................................. 14 

3.1 Socialkonstruktivism ................................................................................................................... 14 

3.2 Stigma .......................................................................................................................................... 17 

 

4. Metodval och metodologiska överväganden ................................................................................. 18 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats och metod ........................................................................................ 19 

4.2 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 19 

4.3 Urval ............................................................................................................................................ 20 

4.4 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 20 

4.5 Analysmetod ................................................................................................................................ 21 

4.6 Arbetsfördelning .......................................................................................................................... 22 

4.7 Kvalitetsaspekter ......................................................................................................................... 22 

4.8 Etiska överväganden .................................................................................................................... 23 

 

5. Resultat & Analys ............................................................................................................................ 24 

5.1 Rubrik 1: Psykisk ohälsa ............................................................................................................. 25 

5.1.1 Deltagarnas definitioner av psykisk ohälsa .......................................................................... 26 

5.1.2 Attityder till psykisk ohälsa .................................................................................................. 27 

5.1.3 Den psykiska ohälsans uttryck ............................................................................................. 29 

5.1.4 Den psykiska ohälsans orsaker ............................................................................................. 32 

5.2 Rubrik 2: Utmaningar och Svårigheter ........................................................................................ 33 

5.2.1 Mötet med andra sociokulturella föreställningar .................................................................. 34 

5.2.2 Språkbarriärer ....................................................................................................................... 35 

5.2.3 Yttre omständigheter ............................................................................................................ 37 



  
 

5 
 

5.2.4 Känslor av hjälplöshet .......................................................................................................... 39 

5.3 Rubrik 3: Det hälsofrämjande arbetet .................................................................................... 40 

5.3.1 Att känna sammanhang ........................................................................................................ 40 

5.3.2 Att vara en medmänniska ..................................................................................................... 41 

 

6. Resultat kopplat till tidigare forskning ......................................................................................... 42 

 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 44 

7.1 Sammanfattning av resultat ......................................................................................................... 44 

7.2. Resultatsdiskussion .................................................................................................................... 46 

7.3 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 48 

7.5 Vidare studier .............................................................................................................................. 48 

 

8. Källförteckning ................................................................................................................................ 49 

Bilaga (1) ............................................................................................................................................... 52 

Bilaga (2) ............................................................................................................................................... 54 

Bilaga (3) ............................................................................................................................................... 56 

 



  
 

6 
 

1. Problemformulering 

År 2017 uppskattades 68,5 miljoner människor vara på flykt runt om i världen, vilket är mer än 

en fördubbling av det senaste decenniet. (UNHCR, 2018). Bland dessa beräknades 28 miljoner 

vara barn (UNICEF, 2018). Hessle (2009) förklarar att en flykt kan orsakas av olika skäl. 

Väpnade konflikter, fattigdom, förföljelse och övergrepp är återkommande exempel. Historien 

visar att när familjer befunnit sig i fara, har en del föräldrar valt att skicka iväg sina barn 

ensamma till mer säkra platser (Hessle, 2009).  

 

Sverige har en lång historia av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Redan under andra 

världskriget togs bland annat finska krigsbarn emot. Under senare år har barn från alla delar av 

världen kommit för att söka tryggare förhållanden och antalet har ökat markant (Hessle, 2009). 

År 2010 kom 2 393 ensamkommande barn till Sverige och år 2015 hade antalet ökat till 35 250 

(Hodes, Vasquez, Anagnostopoulous, 2018). I takt med att allt fler sökt sig till Sverige har det 

också satt press på myndigheters och kommuners mottagande, att kunna bistå dessa med vård, 

omsorg och trygga förhållanden. År 2016 beslutade Regeringen om en tidsbegränsad 

lagändring som ett resultat av det snabbt ökade antalet asylsökningar (Migrationsverket, 2018). 

Sverige hade enligt Röda Korset svårt att tillgodose de behov som fanns (Röda Korset, 2018). 

Den nya lagen som är aktuell än idag, innefattar bestämmelser som begränsar möjligheten till 

uppehållstillstånd. Efter att lagändringen trädde i kraft har antalet ensamkommande barn 

sjunkit, år 2017 kom endast 1336 (Migrationsverket, 2018). 

 

Idag är det Migrationsverket som ansvarar för asylprövning, därefter har kommunerna 

skyldigheten att tillförsäkra varje individs tillvaro (Migrationsverket, 2017). Samhällsvården 

för ensamkommande ungdomar innefattar i dagsläget tre olika boendeformer. Dels familjehem 

och jourhem vilket vanligtvis yngre barn placeras i. Mest förekommande är dock HVB-hem 

(Socialstyrelsen, 2013). HVB beskrivs enligt Socialstyrelsen vara en verksamhet som bedriver 

vård och behandling i ett boende. I samband med att ungdomarna blivit äldre har det också 

utvecklats olika utslussningsverksamheter (Socialstyrelsen, 2017). Personalen på HVB-hem 

har generellt sett olika utbildningsbakgrunder, till exempel socionomer, fritidsledare och lärare. 

Det förekommer också personal utan högskoleutbildning. Enligt Socialstyrelsen beskrivs deras 

uppdrag vara att tillgodose ungdomarnas basala omvårdnadsbehov. Personalen är också 
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ansvariga för att uppmärksamma och arbeta med olika former av utsatthet, bland annat psykisk 

ohälsa (Ibid).  

 

Många av de ensamkommande barn och ungdomar som kommer från krig och oroligheter bär 

med sig traumatiska erfarenheter. Forskning visar på att upplevda trauman har en stark koppling 

till psykisk ohälsa och att ensamkommande är en särskilt utsatt grupp (Manhica, Almqvist, 

Rostila & Hjern, 2017). I en rapport från Röda Korset beskrivs svårigheter med att definiera 

psykisk ohälsa på grund av dess abstrakta definition. Kulturella och sociala skillnader beskrivs 

vara faktorer som påverkar hur psykisk ohälsa kan upplevas eller uttryckas (Röda korset, 2016). 

Kunskap om ensamkommande barn och ungdomars psykiska hälsa och förståelsen för hur den 

kan uttryckas är nödvändig för att kunna bemöta behovet av stöd.  

 

I en artikel skriver Wernesjö (2012) att tidigare forskning lagt fokus vid de erfarenheter som de 

ensamkommande burit med sig från sina hemländer och flykt. Hon menar dock att det snarare 

behövs mer forskning som uppmärksammar de strukturella förutsättningar och processer av 

makt, kulturkrockar och marginalisering i Sverige, som riskerar att påverka ungdomarnas 

välbefinnande (Wernesjö, 2012).  

 

I Socialstyrelsens rapport (2013) visar en studie att ensamkommande ungdomar och personal 

uppvisat oro på HVB-hem. Många ungdomar mår dåligt och det framgår att personal visat sig 

ha otillräcklig kompetens till att möta ungdomarnas behov i flera avseenden. De beskrivs 

behöva mer kunskap om asylprocessen, vilka påfrestningar det kan innebära och mer utbildning 

för att bättre kunna nå ungdomarnas behov (Socialstyrelsen, 2013). Dessutom beskrivs det 

finnas en otillräcklig kunskap om ungdomarnas uppväxtvillkor, sociala strukturer och kulturella 

normer (Hessle, 2009). Åkerlund (2016) har i sin avhandling studerat HVB-hem som institution 

och hur dessa barn växer upp i en utmärkande miljö med personal omkring sig. Hon beskriver 

att ungdomars erfarenheter och mående kommer fram genom underkommunikation i det 

vardagliga samspelet, vilket blir problematiskt när personal inte har kunskapen för bemöta 

behoven (Åkerlund, 2016). Författaren Cajvert (2018) beskriver att professionella som möter 

ensamkommande behöver mer kunskap om olika perspektiv på psykisk ohälsa och hur det kan 

uttryckas (Cajvert, 2018).  
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Ämnet för studien är relevant för socialt arbete då det ingår i personalens uppdrag att främja 

ungdomars hälsa och stötta när behovet finns. Det kan konstateras att tidigare forskning oftare 

behandlar mer psykologiska och psykiatriska perspektiv med fokus på traumatiska erfarenheter 

och den sociala utsatthet ungdomarna befinner sig i. Mycket av forskningen har även studerats 

ur barnens perspektiv och inte ur de som arbetar med dem. Det framkommer att det inte finns 

många studier som adresserar personals uppfattning. För att öka kunskapen om gruppen, är det 

därför av särskilt intresse att studien utgår från ett socialt arbetsperspektiv. Tidigare forskning 

indikerar på brister inom verksamhetsområdet HVB-hem för ensamkommande vilket medför 

behovet av att synliggöra hur de som arbetar närmast ungdomarna upplever den psykiska 

ohälsan. Vi menar att studien behövs för att bidra med mer kunskap rörande mötet med psykisk 

ohälsa bland ensamkommande för att utveckla och förbättra det sociala arbetet.  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar  
Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka HVB-hems 

personals upplevelser och förhållningssätt av ensamkommande barn och ungdomars psykiska 

ohälsa, för att bidra till en ökad förståelse av mötet och arbetet med målgruppen. För att uppnå 

syftet kommer vi utgå från följande frågeställningar:  

 

 Hur beskriver personal på HVB-hem att de upplever psykiska ohälsa bland 

ensamkommande barn och ungdomar i förhållande till egen definition, attityder och 

erfarenheter?  

 Vilka svårigheter och utmaningar beskriver personal att de möter i sin yrkesroll 

avseende psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar?  

 Vad beskriver personalen är viktigt i arbetet med att främja den psykiska hälsan hos 

ensamkommande barn och ungdomar?  

 

1.2 Begreppsförklaringar 

1.2.1 Ensamkommande barn och ungdomar 
Ensamkommande barn definieras, enligt 1 § femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl., som barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller annan vuxen som anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Ett barn anses vidare inte 
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vara ensamkommande när föräldrar, eller en annan vuxen som trätt i förälderns ställe, faktiskt 

tar hand om barnet eller får den rättsliga vårdnaden överförd till sig (Sveriges Rikes Lag, 2018). 

 

1.2.2 Psykisk ohälsa 
I denna studie används Röda korsets definition av psykisk ohälsa, med anledning att den 

uppmärksammar internationella aspekter på fenomenet. Psykisk ohälsa syftar till besvär eller 

tillstånd som har en betydande, negativ inverkan på individens subjektiva välbefinnande och 

dagliga liv. Dock beskrivs psykisk ohälsa vara ett svårdefinierat begrepp, med olika innebörder, 

för olika individer beroende på sammanhang. Utöver detta förklarar Röda korset att det 

föreligger kulturella och sociala skillnader i hur symtom av psykisk ohälsa kan uttryckas eller 

upplevas. Det beskrivs vara av särskilt vikt att beakta i undersökningar om flyktningar bland 

vilka den sociokulturella bakgrunden varierar (Röda korset, 2016). 

2. Tidigare forskning 

Följande kapitel innehåller en redogörelse av tidigare forskning som vi funnit relevant för 

studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Det kan konstateras att få studier utgått 

ifrån HVB-personalens kunskap samt erfarenheter, både internationellt och nationellt. Vi har 

därför inkluderat forskning som delvis berört andra professionellas perspektiv som arbetar med 

ensamkommande.  

 

För att hitta lämplig forskning har vi använt oss av sökord i olika kombinationer på svenska och 

engelska: unaccompanied young refugees, residential home, care home, HVB, mental health, 

unaccompanied asylum-seeking minors/children/refugee children, international perspectives 

on mental illness.  

 

2.1 Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar 
Ensamkommande barn och ungdomar som flytt krig och oroligheter bär med sig traumatiska 

erfarenheter som kan påverka den psykiska hälsan. De beskrivs tillhöra en särskilt sårbar grupp 

som generellt sett löper hög risk för psykisk ohälsa (Hessle, 2009). Orsakerna till uppkomsten 

av den psykiska ohälsan kan variera. Många har ett förflutet liv av krig och traumatisk tillvaro. 

Ungdomarna befinner sig även i en omfattande lagstiftningsprocess när de kommer till Sverige, 

med långa väntetider och utredningar från myndigheter. Deras ålder beskrivs också ha en 



  
 

10 
 

inverkande faktor på hur de upplever sin situation då de befinner sig i en känslig 

utvecklingsperiod (Huemer et al, 2009).  

 

Hessle (2009) har i sin avhandling gjort en tioårsuppföljning av ensamkommande flyktingbarns 

levnadsförhållanden och erfarenheter i Sverige. Vid ankomsten hade en bedömning genomförts 

på ungdomarnas allmäntillstånd som visade på att samtliga barn kände oro över sin situation 

och att majoriteten var i behov av stöd-och behandlingsinsatser. Många av barnen uppvisade 

utåtagerande beteenden, nedstämdhet, ångest och stressymptom (Hessle, 2009). Författarna 

Fazel och Stein (2002) delar upp utlösningsfaktorer till den psykiska ohälsan i tre delar: 

omständigheterna i hemlandet, flyktprocessen och bosättningen i ankomstlandet. De 

argumenterar för vikten av att uppmärksamma och stötta ungdomarna då trauman kan påverka 

deras känslomässiga, kognitiva och moraliska utveckling (Fazel & Stein, 2002). I Hessles 

intervjuresultat visade det sig att 70 av de 100 intervjuade ungdomarna beskrev erfarenheter av 

trauma i hemlandet, 7 av barnen berättar om händelser under flykten och 48 av dem berättar 

om oro vid ankomsten till Sverige. Stressfaktorer var mer vanligt framkallande vid ankomsten, 

på grund av avsaknad från familj och upplevelser av ifrågasättandet under asylintervjuer 

(Hessle, 2009). 

 

Utbredningen av psykisk ohälsa bland ensamkommande tycks vara svår att fastställa, men flera 

studier runt om i värden har gjorts i försök att få fram statistik. I artikeln “Refugees in Europe” 

(2018) har författarna utifrån flertalet europeiska länder jämfört studier som gjorts för att 

uppmärksamma den psykiska ohälsan som många av de ensamkommande ungdomarna 

utvecklat. En studie genomförd 2009, i ett av Turkiets flyktingläger, visar att den psykiska 

ohälsan uttryckt sig genom PTSD (post-traumatisk stressyndrom) (43%), depression (28%) och 

sömnsvårigheter (10%) men att även ångest (9,6%) och beteendeproblematik (5%) 

förekommer. Flera av de redovisade länderna i studien visar på liknande utfall av problemet. 

En grekisk studie visade att upp till 91% uttryckte psykisk ohälsa av olika slag (Hodes, 

Vasquez, Anagnostopoulous, 2018). 

 

I en studie gjord i London beskriver Kohli och Ravi (2006b) vad ensamkommande barn berättar 

och inte berättar. Författaren noterar att det är förekommande att ensamkommande är tysta om 

deras ursprung i ankomstlandet. Detta förklaras vara i syfte att bearbeta inre erfarenheter och 

traumatiska upplevelser. Studien, som baseras på intervjuer med kommunala socialarbetare 
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visar att det är svårt att tillmötesgå eftersom de inte känner till orsakerna bakom beteendet 

(Kohli & Ravi, 2006b). 

 

Vidare har Ramel, Täljemark, Lindgren & Johansson (2015) gjort en studie med syfte att 

jämföra psykiatrisk vård mellan ensamkommande och barn som flyr med sina föräldrar. 

Resultaten visade en överrepresentation bland de ensamkommande barnen. 86% visade på 

stressrelaterad problematik. Resultaten visade även på en ökande förekomst av 

självskadebeteende och självmordstankar (Ramel, Täljemark, Lindgren & Johansson, 2015). 

Den psykiska ohälsan förklaras många gånger bero på levnadsvillkoren i ankomstlandet. 

Språkbarriärer är en faktor med betydande roll för ensamkommande ungdomars psykiska 

ohälsa, vilket har lett till missförstånd och ett mer belastande psyke (Hodes, Vasquez, 

Anagnostopoulous, 2018).  

 

2.2 Interkulturella aspekter av psykisk ohälsa  
I boken ”Att möta flyktingar” (2014) beskrivs det hur alla människor har olika 

världsuppfattningar. Författaren beskriver att bakgrund, kultur och andra normer och 

erfarenheter påverkar uppfattningen om kroppens och hjärnans funktion. Skillnader i 

kommunikationen påverkar hur vi upplever psykisk ohälsa. Författarna menar att en person som 

flytt ett annat land ibland kan söka vård för andra symtom än vad den svenska vården är vana 

vid (Angel & Hjern, 2014).  

 

Författarna beskriver vidare att Sverige har utvecklat ett språk för hur vi ser på psykisk ohälsa 

och att det kan vara lätt att glömma bort att denna är utvecklad i ett samhälle under en lång tid. 

Författaren beskriver hur undersökningar genomförts som visat skillnader mellan olika 

folkgrupper i symtombelastning vilket inte enbart har förklarats av sociala faktorer. Kultur 

beskrivs också påverka symtommönstret. Författarna presenterar en studie av Marianne 

Cederblad som har visat på att barn från Afrika sällan drabbas av ångest, nedstämdhet och oro 

utan istället allt oftare huvudvärk och andra fysiska symtom. Likaså menar författaren att svensk 

psykiatri ofta förespråkar bearbetning av trauma genom samtal och kommunikation medan man 

i många andra samhällen talar bland annat om att ”aktiv glömska” är det bästa sättet att bearbeta 

erfarenheter. Dessutom finns det samhällen som menar på att prata öppet om psykisk ohälsa är 

ett tecken på svaghet (Angel & Hjern, 2014).  
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Fazel och Stein (2002) förklarar att psykiatriska diagnoser som är mest återkommande är PTSD 

(post-traumatiskt stressyndrom), ångest och depression. I samband med detta menar författarna 

att det behövs en ökad förståelse för hur dessa psykiska symtom kan uttryckas och betonar 

behovet av tvärkulturella team som kan förstå de ensakommande ungdomarnas behov, utifrån 

deras perspektiv. Uppfattningen av ett visst symtom behöver nödvändigt inte uppfattas likadant 

av en annan (Fazel & Stein, 2002).  

 

Vidare genomfördes 2011 en studie i 16 europeiska länder med syfte att uppmärksamma 

professionellas erfarenheter av vad som är svårt med att bemöta patienter med olika kulturella 

bakgrunder inom hälso- och sjukvård (Priebe, Sandhu, Diaz et. al, 2011). Författarna har 

genomfört intervjuer med läkare, sjukvårdspersonal, psykologier och socialarbetare. Det 

huvudsakliga resultatet visar på åtta återkommande utmaningar. Dels uppmärksammas 

språkbarriärer, ekonomiska förhållanden, sociala kontaktnät, bristande erfarenhet av sjukvård 

men också olika uppfattningar om hälsotillstånd och behandling, kulturella skillnader, 

hälsohistorik samt negativa attityder. Det framkommer att behoven varierat mellan patienter 

med olika bakgrunder. Det förklaras vara en utmaning i mötet med människor från andra länder 

att förstå och tolka likt (Ibid). 

 

2.3 Personalens bemötande 
Ascher (2009) beskriver i sin artikel ”Ensamkommande flyktingbarn måste få stöd” att 

traumatiska erfarenheter som ungdomarna bär med sig har stark påverkan på den psykiska 

hälsan under första tiden i det nya landet. Han menar att bemötandet i ankomstlandet blir 

avgörande för ensamkommandes hälsa på längre sikt. Det finns goda möjligheter att ge stöd åt 

dessa människor förklarar författaren. Bland annat nämns boendepersonalens roll, som beskrivs 

kunna vara främjande för barnens psykiska hälsa (Ascher, 2009).  

  

Ur ett psykologiskt utvecklingsperspektiv, skriver Wernesjö att ensamkommande barn som inte 

har sina familjer närvarande saknar förebilder. De måste hantera den nya levnadssituationen i 

ankomstlandet utan stöd och vägledning. Författaren betonar därför rollen av andra vuxna som 

står ungdomarna nära. Hon menar att dessa vuxna kan vara behjälpliga för ungdomarna att 

hantera sin nya livssituation. Wernesjö skriver att trots den idealistiska synen av att familjen är 

de bästa personerna för att tillhandahålla sina barns omsorg och vägledning, kan också andra 

vuxna fylla en sådan funktion (Wernesjö, 2011).  
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Placeringar av ensamkommande ungdomar på HVB-hem motiveras i allmänhet av att de saknar 

familj i Sverige, och inte har någonstans att bo. Åkerlund (2016) har i sin avhandling studerat 

HVB-hem som institution och hur den sociala livsmiljön ser ut för de ensamkommande. Hon 

har följt vardagslivet med en grupp ensamkommande som haft skiftande bakgrunder och 

erfarenheter. Resultatet visade att personalens förhållningssätt till ungdomarna varierar från 

olika personer och situationer. Utifrån ett helhetsperspektiv tar samspelet uttryck i form av 

känslomässig, praktisk och fysisk omsorg. Åkerlund beskriver också hur ungdomarnas mående 

kommer till uttryck genom underkommunikation i det vardagliga samspelet. I detta avseende 

visar också resultaten på hur personalen bygger sina uppfattningar av ungdomarnas tidigare 

livserfarenheter utifrån egna tolkningar och antaganden. Det beskrivs saknas kunskap om 

ungdomarnas tidigare levnadsförhållanden vilket medför tvivel bland personal att närma sig 

ungdomarnas hälsa. Detta tvivel riskerar medföra att en del ungdomar undanhåller känslor och 

viktiga delar av sitt liv. Det blir tydligt hur ungdomar söker sig till personal som är 

känslomässigt tillgängliga. En huvudsaklig slutsats som Åkerlund lyfter är att ungdomar 

använder dessa vuxna i personalen som en utvecklingsresurs för att integrera och bearbeta sitt 

tidigare liv med det nuvarande (Åkerlund, 2016). 

  

Likt Åkerlunds slutsatser beskriver Eide och Hjern (2013) att strategier för att identifiera och 

skapa skyddande faktorer kan främja motståndskraft och förmildra effekterna av traumatiska 

minnen. Att kunna ventilera och bearbeta svåra erfarenheter som orsakat psykisk påfrestning, 

blir därför en viktig roll för de som arbetar med ungdomarna (Eide & Hjern, 2013). Åkerlund 

(2016) bekräftar detta och förklarar att det därav är viktigt med ett enhetligt tänk i arbetet med 

ensamkommande (Åkerlund, 2016). Ensamkommande barn och ungdomar beskrivs vara en 

heterogen grupp med varierande etniska bakgrunder som påverkar förutsättningarna att hantera 

psykiska påfrestningar i ankomstlandet. Bemötandet av ungdomarna beskrivs som viktigt för 

det känslomässiga välbefinnandet. Det är viktigt att människor som möter dessa ungdomar har 

förståelse och kunskap om multikulturella aspekter för att kunna bemöta behoven från varje 

enskild individ (Huemer et al, 2009). 

 

Kunskapen bland professioner som möter målgruppen i ankomstlandet har en avgörande roll 

för ensamkommande ungdomarnas psykiska hälsa på sikt. Ascher trycker på ett gott bemötande 

med hjälp av respekt, omsorg och kunskap. Det finns ett tydligt behov av ett hem med trygga 
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förhållanden, liksom vuxna som på något vis kan utgöra en ersättningsfamilj för barnen 

(Ascher, 2009). Hodes, Vasquez, Anagnostopoulous (2018) menar också att ensamkommande 

ungdomar måste få stöttning i kulturella frågor för att kunna aktualisera sig i det nya samhället. 

Forskningen visar att kulturella skillnader skulle kunna skapa ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte, 

men att risken också är att det skapar spänningar för de ensamkommande ungdomarna som i 

sin tur medför känslor av utanförskap (Hodes, Vasquez, Anagnostopoulous, 2018). 

 

Cajvert (2018) uppmärksammar vikten av kommunikation och samtal. Hon hävdar att samtalen 

mellan personal och ungdom behöver ha målsättningar och struktur för att skapa trygghet för 

ungdomen. Det beskrivs vara betydelsefullt hur personalen tilltalar ungdomarna, vilken respons 

de ger och vilket tonläge som används. Att ge ungdomen sin uppmärksamhet, att lyssna, visa 

intresse, empati, gemensamhet, tillgänglighet, uppriktighet, omtanke och hänsyn anses vara 

viktiga faktorer för ett professionellt förhållningssätt. Cajvert lyfter även fram värdet av icke-

verbal kommunikation då det ofta uppstår språkbarriärer mellan personal och unga. All typ av 

kommunikation menar författaren är viktig för att barnen ska lära sig om och integrera sig i den 

nya kulturen och hon hävdar att personalen har en stor roll i att skapa nya språkinstrument för 

ungdomarna och förstå den nya kulturens sociala koder (Cajvet, 2018). 

 

3. Teori 

Under detta kapitel följer en presentation av de teorier vi valt att använda i studien. För att 

kunna studera personalens olika upplevelser och förhållningssätt av psykisk ohälsa anser vi att 

kunskaper om hur människan konstruerar verkligheten och upplever den därefter är angeläget. 

Vårt syfte med valet av socialkonstruktivism och stigma är att finna alternativa 

tolkningsförklaringar till resultatet och skapa en diskussion.  

 

3.1 Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism som samhällsteori beskriver människors sociala verklighetsuppfattning 

som en rad olika konstruktioner som bildats i tid och rum. Teorin kan användas för att bryta 

ned och förhålla sig kritisk till traditionella föreställningar som råder i ett visst samhälle. Den 

rymmer möjligheter att studera fenomen på andra sätt än enbart att samla in information om 



  
 

15 
 

verklighetens beskaffenhet, på det sätt som denna ter sig direkt för betraktaren (Wenneberg, 

2010).  

 

Berger och Luckmann talar om att vardagslivet blir till verklighet genom människors tolkningar 

av meningsfulla sammanhang. Samhället beskrivs vara objektiv och människan som en social 

produkt. Det är våra upplevelser som bildar den subjektiva uppfattningen genom samhällets 

signaler och hjärnans förmåga att förstå och uppfatta. Genom att människan existerar och var 

dag skapar uppfattningar om vardagens verklighet betraktas denna som normal och självklar 

(Berger & Luckmann, 2011). 

 

Författarna använder sig av begreppen objektifiering, internalisering och externalisering för att 

beskriva socialisationsprocessen. De förklarar att handlingar och erfarenheter hjälper oss att 

konstruera vår sociala verklighet. Mänskliga uttryck för känslor och tankar beskrivs kunna 

objektifieras genom tecken. En subjektiv känsla som exempelvis ångest, skulle kunna uttryckas 

genom olika fysiska tecken, exempelvis genom gråt. Författarna menar att det är just de 

objektifierade tecken som hjälper oss förstå en annan människas känslor (Berger & Luckmann, 

2011). Vi tar denna verklighet för given eftersom den dominerar vår verklighetsuppfattning, 

därför ifrågasätts den inte. Denna verklighet menar författarna att vi socialiseras in i genom det 

samhälle vi föds in i och vilka normer och värderingar som råder där. Vi tar på oss den 

verklighet som vi blir integrerade in i. Denna vardagsverklighet blir så påtaglig för oss att vi 

sedan själva använder den för att forma vår omgivning med. Detta menar författarna är 

externalisering (Ibid). 

 

Människan beskrivs inte bara samspela med den naturliga miljön utan också med en specifik 

kulturell och social ordning som förmedlas av omgivningen (Berger & Luckmann, 2011). 

Verkligheten kan därför se olika ut beroende på vilket samhälle man socialiseras i. Det kan 

tolkas som att den verklighet en svensk människa lever i skiljer sig från den som de 

ensamkommande ungdomar kommer ifrån. För att skapa en meningsfull verklighet genomgår 

alla människor en socialisationsprocess. Detta delar författarna in i primär och sekundär 

socialisation (Ibid).  

 

Primär socialisation beskrivs vara den viktigaste och handlar om den första socialisation en 

individ genomgår i sitt liv. På detta sätt blir individen till en del av samhället. Barnet lär sig att 
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identifiera sig med närstående, exempelvis föräldrar genom olika känslomässiga sätt. Barnet 

beskrivs därefter ta över andras roller och värderingar. Detta beskriver Berger och Luckmann 

är internalisering. Genom att överta samma världsbild, dela samma liv och erfarenheter, upplevs 

världen som meningsfull (Berger & Luckmann, 2011). Sekundär socialisation beskriver istället 

de följande processerna en individ upplever. Denna är dock redan ledd av den tidigare 

socialisationen och leder därför denne in i nya perspektiv på verkligheten. Det beskrivs bli 

problematiskt när en individ behöver internaliseras i ett annat samhälle än det som man först 

blev medlem av, under den primära socialisationen. Anledningen till detta är att individen då 

inte kan identifiera sig med de normer och värderingar som speglas i den nya verkligheten. 

Författarna beskriver därför att den grundläggande strukturen i den sekundära socialisationen 

måste likna den primära (ibid).  

 

Genom mötet med andra människor, inte bara de närmaste, skapas nya kunskaper och 

perspektiv på omvärlden. Dessa människor kan vara alltifrån vänner, lärare eller HVB-personal. 

Denna socialisation hjälper individer att öva för att fungera i samhället med de allmänna normer 

och värderingar som existerar just där (Berger & Luckmann, 2011).  

 

Författarna beskriver att språket är en viktig utgångspunkt i socialisationsprocessen. Det är ett 

kulturellt redskap som människor använder för att beskriva, förklara och förstå omvärlden. 

Språk är varken statiskt eller neutralt utan villkoras av tid, rum och individuella sammanhang.  

Det får sin mening i den mellanmänskliga interaktionen. Vi skapar fenomen och sociala 

problem genom att identifiera dem med hjälp av begrepp. Det är på det sättet vardagen blir 

begriplig och meningsfull (Berger & Luckmann, 2011). 

 

Denna teori är således relevant i denna studie eftersom HVB-personal dagligen arbetar med en 

målgrupp som kommer ifrån olika samhällen med olika normer, värderingar och uppfattningar 

av tillvaron. Det egna perspektivet kan verka självklar, men i någon annans ögon som 

främmande (Wenneberg, 2010). Olika konstruktioner av verkligheten kan utgöra hinder för 

kommunikationen mellan personal och ungdomar. Ensamkommande barn och ungdomar som 

är uppvuxna och internaliserade i andra samhällen präglas av andra normer och värderingar. 

När de kommer till Sverige är de tvungna att socialisera sig på nytt för att bli medlemmar i det 

svenska samhället. Personal på HVB-hem har då en betydelsefull roll i den internaliseringen 

(Berger & Luckman, 2011).  
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Teorin kan vidare betraktas relevant i relation till ”psykisk ohälsa” som ett socialt konturerat 

begrepp. Det innebär i socialkonstruktivistiskt perspektiv att ingen människa hade lidit av 

psykisk ohälsa om det inte hade funnits ett socialt sammanhang där människor hade ansetts lida 

av det (Berger & Luckman, 2011).  

 

3.2 Stigma  
Teorin om stigma illustrerar upplevelser av utsatthet och underlägsenhet. Erving Goffman, som 

är professor i antropolog och sociologi formade begreppet stigmatisering. Teorin bygger på 

människans behov av att kategorisera sin omvärld genom sinnesintryck. Goffman beskriver att 

den mellanmänskliga interaktionen gör att vi automatiskt omvandlar intryck till normativa 

förväntningar. Det är den karaktär vi tillskriver människor via våra intryck som skapar en social 

identitet (Goffman, 2014).  

 

Goffman beskriver att det inte är alla icke-önskvärda egenskaper som berörs av 

kategoriseringen, utan det är endast de faktorer som anses vara oförenliga med våra mönster 

och uppfattningar om hur en individ bör vara. Han beskriver vidare att stigma skapas när en 

individ har en egenskap, drag eller beteende som avviker från en annan grupps stereotypa 

förväntningar. Personen i fråga besitter då ett stigma, som en följd av avvikelsen. Under denna 

förutsättning kan den övriga gruppen vidta olika åtgärder. Dels kan diskriminerande åtgärder 

vidtas som begränsar den stigmatiserade personens möjligheter, eller också normalisera 

processen för att förminska det som upplevs vara avvikande (Goffman, 2014).  

 

Stigmateorin förklarar att stigmatisering medför skam, vilket riskerar att begränsa människors 

sätt att leva (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 2013). Känslan av skam kan väckas när man 

utifrån andras perspektiv ser på sig själv. I situationer när en individ upplever att andra har 

negativa uppfattningar av en, kan upplevelser av skam och utanförskap uppkomma. 

Uppfattningar om att inte få tillhöra ett sammanhang eller en del av en gemenskap kan medföra 

ett självstigma. Det gör att en individ kan känna oro över vad andra tycker och tänker om en, 

när de individuella förutsättningarna inte kan möta omgivningens krav. Skam beskrivs som en 

självreflekterande känsla med en rädsla för att misslyckas (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu 

2013).  
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Teorin kategoriserar olika typer av stigman: ”kroppsliga missbildningar”, ”tribala stigman” och 

”fläckar på den personliga karaktären”. I relation till studien problemformulering har vi valt att 

belysa den tredje typen som förklaras handla om egenskaper och avvikande beteenden. 

Exempel kan vara brist på hederlighet på grund av kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa 

(Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 2013). 

Ett perspektiv på skam är att känslan skildras som en signal för att vår inre trygghet är på spel. 

Det finns även en syn på skam kopplat till status. Människor som ofrivilligt befinner sig i 

situationer där de är underordnade blir stigma en konservens av ett maktutövande. Skammen 

blir en påföljd av att vara i behov av hjälp och stöd. Det skapar en känsla av underlägsenhet och 

otillräcklighet (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 2013).  

I studiens avseende skulle ensamkommande ungdomar kunna beskrivas som en avvikande 

grupp i relation till att de lever i Sverige utan familj och utan samma uppväxtvillkor som andra 

barn. Dels bor de tillsammans med andra ensamkommande ungdomar och de vuxna personer 

som finns runt om dem befinner sig på sin arbetsplats. Dessutom förklarar Goffman att psykisk 

ohälsa i sig är ett avvikande drag som medför stigmatisering (Goffman, 2014).  

Vidare utgår teorin från ett subjektivt perspektiv, det vill säga hur människors erfarenheter och 

samhällsstrukturer skapar uppfattningar. Den kan således betraktas ha koppling till 

socialkonstruktivismen som teori. Berger och Luckmann som uppmärksammar hur människor 

skapar olika konstruktioner beroende på vilket samhälle man socialiserats genom (Berger & 

Luckmann, 2011). Stigmateorin fylla vidare sin funktion genom att förklara och förstå 

personalens upplevelser utifrån normativa och avvikande föreställningar om psykisk ohälsa 

bland ensamkommande ungdomar. Teorin utgår dessutom från hur värderingar påverkar 

människors förväntningar i mellanmänsklig interaktion, vilket blir relevant eftersom studien 

syftar till att belysa och skildra mötet mellan personal och ungdomar, med utgångspunkt i den 

psykiska ohälsan. Teorin används därför för att förklara deltagarnas subjektiva beskrivningar 

(Goffman, 2014).  

4. Metodval och metodologiska 

överväganden 

För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört en studie på HVB-hems personals 

upplevelser och förhållningssätt av ensamkommande barn och ungdomars psykiska ohälsa. Då 
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studien syftar till att belysa just upplevelser och erfarenheter lämpar det sig därför väl med en 

kvalitativ intervjustudie. I detta kapitel avser vi att presentera metodval, tillvägagångssätt, 

arbetsfördelning, kvalitetsaspekter, och etiska överväganden. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats och metod  
Utifrån syftet med studien att undersöka HVB-hems personals upplevelser och förhållningssätt 

av ensamkommande barn och ungdomars psykiska ohälsa har vi därför valt att utgå ifrån 

vetenskapsparadigmet hermeneutiken, vilken grundar sig i läran om tolkning och förståelse. 

Dess utgångsläge är människans inre erfarenhet och hur andra människor tolkar den. Vi söker 

därför svar på deltagarnas upplevelser genom språk och kommunikation. Utgångspunkten för 

detta är att uppmärksamma systematiska erfarenheter och samband mellan personalens 

beskrivningar (Thomassen, 2014).  

 

Vidare har vi valt en kvalitativ metod som möjliggör individuella beskrivningar och en 

fördjupad aspekt av forskningsproblemet. Syftet med en sådan metod är att nå insikt i fenomen 

som rör personers sociala verklighet. En kvalitativ metod används även när forskaren söker 

efter hur samhällsfenomen fungerar, uppstår och påverkas utifrån insamling av empiri (Dalen, 

2015). Fokus i vår studie ligger på hur personalen på HVB-hemmen tolkar ungdomarnas 

psykiska mående men också vilka utmaningar och svårigheter de upplever möta samt hur de 

resonerar i det hälsofrämjande arbetet.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket är en typ av kvalitativ 

forskningsmetod. Valet av en sådan metod ger oss intervjuare möjligheten att få utförliga svar 

och resonemang från deltagarna (Dalen, 2015). Vi har även utformat och utgått ifrån en 

intervjuguide (bilaga 2) som innehåller en färdig lista av ämnen som har behandlats. Valet av 

semistrukturerade intervjuer har dock givit oss möjligheten att vara flexibla vad gäller frågornas 

ordningsföljd och därför har vi låtit informationen som framkommit i viss mån styra riktningen 

(Denscome, 2018). Majoriteten av frågorna är av öppen karaktär. I de mer stängda frågorna, 

har deltagarna uppmuntrats till att resonera kring sina svar. Utgångspunkten under intervjuerna 

har legat på deltagaren som utvecklar sina upplevelser och erfarenheter.  
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4.3 Urval 
Studien utgick från ett subjektivt urval i syfte att de intervjupersoner som valdes utgjorde ett 

bra underlag. Grunden i urvalet var att välja en mindre grupp med hög relevans (Denscombe, 

2018). Vi har valt att intervjua personal på HVB-hem utifrån att dessa möter ensamkommande 

ungdomar i vardagen. Sammanlagt har vi intervjuat åtta olika personer av både manligt och 

kvinnligt kön från fyra olika HVB-hem. Deltagarna har haft olika utbildningsbakgrunder och 

olika lång arbetslivserfarenhet inom området.  En del av intervjuerna har skett på plats och en 

del per telefon. Anledningen till detta har varit att det geografiska avståndet begränsat 

möjligheten att genomföra samtliga intervjuer på plats. Intervjupersonerna har valts utifrån 

kriteriet att de ska vara personal på HVB-hem, i relation till studiens syfte. Då HVB-hem, 

oavsett privat- eller kommunägda måste bedrivas enligt Socialtjänstlagen har vi valt att inte 

göra någon avgränsning om ägandeform. Vi bedömer även att någon sådan avgränsning inte 

har betydelse för personalens upplevelser av psykisk ohälsa.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till deltagarna kontaktades i första hand chefer på olika HVB-hem. I samband 

med detta skickades ett informationsbrev ut om studiens syfte, hur den skulle gå till, och hur 

empirin hanterats, se bilaga (1). All kontakt med chefer och deltagare har skett via e-post, 

telefon samt personlig kontakt.  

 

Genom att intervjuerna utgått från en intervjuguide (bilaga 2) skapas lika förutsättningar för 

deltagarna att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Intervjuguiden utgår ifrån studiens 

frågeställningar (Bryman, 2018). Som en introduktion till intervjuerna informerades även varje 

deltagare om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informations- och samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Anledningen till det var 

för att garantera att alla deltagarna var medvetna om vilka rättigheter de hade när de valt att 

medverka. Efter att intervjuerna var utförda transkriberades materialet. Till hjälp för detta 

spelades samtliga intervjuer in på våra mobiltelefoner, med deltagarnas samtycke. Detta gjordes 

för att noggrannare kunna analysera det som framkommit. Transkriberingen genomfördes även 

för att sammanställa empirin till studien. 
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4.5 Analysmetod  
I relation till att vår studie har en hermeneutisk ansats kommer också vårt resultat att analyseras 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Lundman och Graneheim beskriver att empirin kan 

angripas på olika metodologiska sätt (Lundman & Graneheim, 2017). I vår studie har en 

induktiv ansats använts, vilken syftar till att förutsättningslöst, söka mönster i materialet. 

 

Författarna beskriver vidare att texter alltid bär på olika abstraktions-och tolkningsnivåer. Det 

beskrivs alltid finnas ett manifest innehåll som syftar till textnära och uppenbara tolkningar och 

ett latent innehåll som istället syftar på underliggande, mer abstrakta budskap (Lundman & 

Graneheim, 2017). Olika grader av abstraktions- och tolkningsnivåer är både till fördel, men 

innebär också en utmaning. Att arbeta för textnära beskrivs riskera att helheten går förlorad. En 

viss grad av abstraktion behövs för att göra resultatet meningsfullt. Ju mer tolkningar, desto 

större behov av kategoriseringar eftersom tolkning beskrivs öka förutsättningarna för att se 

samband (Ibid).  

 

För att öka trovärdigheten i studien har vi vidare valt att presentera en tabell som inrymmer en 

översikt av tolkningar, likheter och skillnader. Denna presenteras i bilaga (3). Vi började med 

att söka efter meningsbyggande enheter. Enligt Lundman och Graneheim är detta utpekande 

delar av materialet som har relevans för studiens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa 

utsagor kunde vi utmärka en kodning. Med hjälp av den informationen kunde vi identifiera 

underkategorier och slutligen större rubriker som vi dessutom hänvisat till studiens 

frågeställningar (Lundman & Graneheim, 2017). Tabellen nedan visar hur resultatet har 

sammanställts genom rubriker och underrubriker.  

 

Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar 

Rubrik 1: Psykisk ohälsa 

Deltagarnas definitioner 

av psykisk ohälsa  

Attityder till psykisk 

ohälsa  

Den psykiska 

ohälsans uttryck 

Den psykiska ohälsans 

orsaker 

Rubrik 2: Utmaningar & Svårigheter 

Mötet med andra 

sociokulturella 

föreställningar  

Språkbarriärer Yttre omständigheter Känslor av hjälplöshet 
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Rubrik 3: Det hälsofrämjande arbetet 

Att känna sammanhang Att vara en medmänniska  

 

 

4.6 Arbetsfördelning 
Vi har i största mån suttit och skrivit gemensamt. Vi har upplevt att detta har underlättat 

diskussioner, språkliga aspekter och en mer enhetlig text. Intervjuerna har genomförts 

tillsammans där båda har varit delaktiga i att ställa frågor och anteckna. Vad gäller 

transkriberingen har vi delat upp med hälften var för att tidseffektivisera. Vi har dock 

tillsammans läst igenom och diskuterat det insamlade materialet för att garantera ett mer 

trovärdigt resultat. Vi menar att ett sådant upplägg är till fördel eftersom vi genom detta kan 

säkerställa jämlik arbetsfördelning.  

  

4.7 Kvalitetsaspekter 
För att skapa en transparens för läsaren om vilka diskussioner vi har fört under studiens gång 

kommer nedan en presentation av hur validitet och reliabilitet synliggörs i studien. Begreppen 

kommer ursprungligen från positivistiska föreställningar men har omtolkats och anpassats in i 

kvalitativ forskning (Kvale & Birkmann, 2014). Aspekter som kommer lyftas är 

generaliserbarhet, trovärdighet, styrkan, överföringsbarhet samt vår förförståelse av ämnet.  

 

Validitet handlar i kvalitativa studier om styrkan i ett yttrande och hur väl resultatet återspeglas 

i studiens syfte och frågeställningar. Det syftar också till att få ut så informationsrika intervjuer 

som möjligt. För att kunna erhålla en sådan intervju behövs öppna frågor som bjuder in till 

meningsfulla svar (Kvale & Birkmann, 2014).  Vi upplever att valet av semistrukturerade 

intervjuer har gett oss möjligheten till detta genom att kunna ställa följdfrågor. Genom att vi 

dessutom har fått tillåtelse att spela in vår insamlade empiri har vi kunnat diskutera hur väl 

utfallet besvarat studiens frågeställningar. Innan vi påbörjade intervjuerna har vi gemensamt 

bearbetat intervjuguiden genom att diskutera frågorna och huruvida dessa kan besvara syfte och 

frågeställningar. Detta för att säkerställa att vi strävat efter en högre validitet (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2018). Efter att vi genomfört ett par intervjuer, utvärderades det insamlade 

materialet, om vi hade fått fram ett resultat som uppfyllt studiens syfte. Det resulterade i att vi 

tillade ett antal frågor till nästkommande intervjuer samt gjorde kompletteringsintervjuer på de 
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vi tidigare hade genomfört. I relation till att vi sökt efter personalens individuella upplevelser 

har vi försökt att beakta de tidigare föreställningar och kunskap vi haft om psykisk ohälsa och 

ensamkommande ungdomar. Anledningen har varit för att åstadkomma en så rättvis bild som 

möjligt. 

  

Vi båda skribenter bär med oss olika erfarenheter och förförståelse både vad avser psykisk 

ohälsa och mötet med ensamkommande barn och ungdomar. Vi har därför fört en diskussion 

huruvida denna förförståelse har kunnat påverka studiens utfall. Genom att lyfta dessa aspekter 

har vi försökt att undvika subjektiva antaganden. Dels har vi genomgående under utbildningen 

på socionomprogrammet stött på psykisk ohälsa i olika sammanhang, men vi har också båda 

stött på problematiken i arbetslivet. Vidare har vi både haft intresse och följt medias granskning 

av den ökade asylinvandringen de senaste åren.  

 

Reliabilitet har nära koppling till validiteten. Det handlar mer om trovärdigheten och 

generaliserbarheten i resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Kvale och Birkmann 

menar dock att möjligheten till att generalisera i en kvalitativ studie inte är möjlig eftersom den 

utgår ifrån ett relativt litet urval deltagare. Vi kan därför heller inte generalisera upplevelser av 

psykisk ohälsa bland personal som arbetar på HVB-hem i denna studie. Vi anser dock att 

beskrivningar ifrån åtta deltagare gav oss inblick i hur de upplever sin verklighet i förhållande 

till studiens syfte. I kvalitativa studier hänför sig resultatets generaliserbarhet snarare till 

begreppet överförbarhet och frågor om hur det insamlade materialet kan införskaffas vid andra 

tidpunkter och av andra personer utan att dessa skiljer sig åt (Kvale & Birkmann, 2014).  

Studien får en ökad överförbarhet genom att intervjufrågorna i förväg är utformade i syfte att 

svaren skall vara jämförbara. Genom vår intervjuguide upplever vi även att liknande svar skulle 

kunna fås i intervjuer med andra deltagare. Vi har utefter förmåga försökt undvika otydligheter 

i frågorna samt andra feltolkningar. Dessa argument upplever vi stärker trovärdigheten och 

överförbarheten i vår studie.  

 

4.8 Etiska överväganden 
Vi är medvetna om att vår studie medför behovet av etiska reflektioner. Därav har vi 

genomgående lyft aktuella dilemman i förhållande till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa finns till för att skydda berörda personers integritet och övergrepp inom 



  
 

24 
 

forskningen. Vetenskapsrådet menar att forskning ska bidra till nytta genom 

kunskapsspridning, inte på bekostnad av de deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Deltagarna har fått ta del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer både skriftligt och 

muntligt innan och i samband med intervjuerna. De fyra huvudkraven för svensk 

samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet handlar om att deltagarna ska 

få ta del av studiens syfte, hur den kommer att genomföras, att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kunnat avbryta. Likaså har de informerats om att de inte behöver svara på 

frågor som de inte känner att de vill besvara. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 

samtyckt till att delta i studien och att vi fått lov att spela in intervjuerna. Konfidentalitetskravet 

handlar om att deltagarna samt deras arbetsplats kommer att anonymiseras. Likaså att ingen 

obehörig kommer att få ta del av det inspelade materialet. Det sista kravet är nyttjandekravet, 

vilket handlar om att intervjuerna enbart kommer att användas till studiens syfte samt att allt 

material kommer förstöras när studien är godkänd och publicerad (Ibid). 

 

Ett informationsbrev skickades ut via e-post (se bilaga 1) i syfte att ge deltagarna information, 

dels för att ta ställning till om de vill delta i studien, men också för att i förväg känna till sina 

rättigheter. Intervjumaterialet har förvarats på våra datorer och mobiltelefoner, vilket deltagarna 

fått information om. Dessa har vi haft personliga lösenord på. Personer som haft tillgång till 

materialet är vi skribenter, vår handledare samt examinatorn. Nämnvärt är också att deltagarnas 

förväntningar ska motsvara informationen de velat förmedla. När de tackat ja till att delta, görs 

detta i förtroende till oss socionomstudenter. Viktigt att klargöra är att ansvaret för materialet 

och eventuella feltolkningar vilar hos oss skribenter. Deltagarna kommer i samband med 

publicering av studien, få tillgång till att läsa den.  

5. Resultat & Analys 

Nedan följer studiens resultat och analys som har tematiserats under tre olika rubriker utefter 

studiens frågeställningar. De olika rubrikerna är; Psykisk ohälsa, Svårigheter och utmaningar 

samt Det hälsofrämjande arbetet. Vidare kommer deltagarna i kapitlet att benämnas som IP1-

IP8. Dels görs detta för att anonymisera men också för att hålla isär de olika personernas 

yttranden. I samband med intervjuerna, fick varje deltagare en kortare presentation. Personalen 
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kommer totalt ifrån fyra olika HVB-hem. Vidare kommer resultat att redovisas i teman med 

mindre underrubriker, följt av en integrerad analys i relation till valda teorier.  

 

 

Deltagare Kön Arbetslivserfarenhet med 

ensamkommande barn & 

ungdomar 

Utbildning  

IP1 Kvinna Totalt 3 år, varav 6 månader på 

nuvarande arbetsplats 

Universitetsutbildning 

IP2 Man Totalt 7 år, varav 2 år på nuvarande 

arbetsplats 

Yrkeshögskoleutbildning 

IP3 Kvinna Totalt 2,5 år varav 1,5 år på nuvarande 

arbetsplats 

Pågående 

universitetsutbildning 

IP4 Kvinna Totalt lite mer än 1,5 år på samma 

arbetsplats 

Pågående 

universitetsutbildning 

IP5 Man Totalt 6 år, varav 1 år på nuvarande 

arbetsplats 

Gymnasial utbildning 

IP6 Man Totalt 4 år, varav 1,5 år på nuvarande 

arbetsplats 

Universitetsutbildning  

IP7 Kvinna Totalt 6 år på samma arbetsplats Gymnasial utbildning  

IP8 Kvinna Totalt 3 år på samma arbetsplats Gymnasial utbildning 

 

 

5.1 Rubrik 1: Psykisk ohälsa  
Under detta kapitel är det huvudsakliga syftet att besvara, analysera och exemplifiera studiens 

första frågeställning: Hur beskriver personal att de upplever psykisk ohälsa bland 

ensamkommande ungdomar i förhållande till egen definition, attityder och erfarenheter? När 

frågan ställdes om deltagarna upplever att psykisk ohälsa förekommer bland ensamkommande 

ungdomar svarade samtliga deltagare ja. Alla uttrycker att de dessutom upplever ohälsan som 

ett påtagligt problem och att utbredningen är stor. För att operationalisera frågeställningen har 

empirin delats upp under olika underrubriker.  
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5.1.1 Deltagarnas definitioner av psykisk ohälsa  
Här kommer deltagarnas egna definitioner av psykisk ohälsa att presenteras och analyseras. 

Samtliga intervjuer började med frågan om hur deltagarna definierar psykisk ohälsa utifrån dem 

själva. Enligt deltagarnas beskrivningar upplevdes frågan som svår att besvara eftersom det är 

ett brett fenomen som inrymmer mycket. Generellt sett berättade deltagarna att de uppfattar 

psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp för flertalet diagnoser och symtom: 

Det är mardrömmar, det är ångest, depression, självskadebeteende, oro, både fysiskt 

och psykiskt kan det ju bli tillslut såklart. Det är ju en belastning både för en själv 

och samhället - IP7 

IP3 och IP5 identifierade snarare psykisk ohälsa likt ett dåligt mående som medför 

konsekvenser för vardagen: 

För mig är det nog när liksom tankar och känslor gör att man inte fungerar i vardagen 

[...] det påverkar ens, ja, sociala liv och hur man fungerar som människa – IP3 

Vidare framkom beskrivningar om att psykisk ohälsa är ett fenomen som kan drabba alla av 

olika anledningar. Överlag hade alla deltagare uppfattningen om att psykisk ohälsa är när någon 

inte mår bra. Den skillnad som uppmärksammades var hur långt ett mående behöver gå innan 

det klassas som psykisk ohälsa. En del menade att det klassas som psykisk ohälsa först när 

personen ifråga känner sig begränsad i vardagslivet, medan andra menade att det kan räcka med 

att må dåligt.  

Utifrån socialkonstruktivismen kan det förklaras att anledningen till varför deltagarna definierar 

psykisk ohälsa relativt likt är för att de socialiserats i liknande samhällen med samma språk, 

ord och begrepp (Berger & Luckmann, 2011). Genom att deltagarna kopplar psykisk ohälsa till 

olika diagnoser och symtom, kan det förstås utifrån att deras tidigare erfarenheter medfört en 

sådan bild av fenomenet. Deltagarna har socialiserats av andra i samhället och tagit på sig 

liknande kunskaper om vad psykisk ohälsa innebär. Vidare innebär det att deltagarna definierar 

psykisk ohälsa såsom andra definierat det för dem. Flera av deltagarna har även liknande 

utbildningsbakgrunder eller lång arbetserfarenhet som resulterat i att de integrerats in i den 

professionella rollen som personal på HVB-hem (Ibid). 
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5.1.2 Attityder till psykisk ohälsa  
Här presenteras beskrivningar av hur deltagarna talar om psykisk ohälsa i förhållande till sin 

egen definition och utomstående attityder. Avsnittet innefattar också deltagarnas upplevelser 

av ungdomarnas förhållningssätt till problematiken. När frågor om deltagarna upplever att det 

förekommer skillnader i uppfattning, attityder och syn på psykisk ohälsa bland personal och 

ungdomar visade resultatet på tämligen delade uppfattningar. De flesta deltagarna ansåg att det 

förekom skillnader, men det fanns också deltagare som inte hade den uppfattningen.  

IP1 uppger att det finns en skillnad i hur personal uppmärksammar mönster och tecken i 

ungdomars beteenden för att förstå ohälsan. Likaså upplever hon att det finns en skillnad både 

bland personal och ungdomar, vilken förmåga man har att förstå. IP7 anser att man får en annan 

förståelse för innebörden av psykisk ohälsa om man själv har personlig erfarenhet av det. Hon 

berättar att personal som inte har det, endast kan försöka förstå genom att lyssna på 

ungdomarnas berättelser och läsa av deras beteenden. Hon beskriver erfarenheter av att andra 

som själva inte upplevt psykisk ohälsa ibland kan förminska allvaret av problematiken. Psykisk 

ohälsa kräver återhämtning och mycket jobb med sig själv. Hon menar att det inte är någonting 

som går över på några dagar. IP4 berättar att en del personal har ett större engagemang för 

ämnet genom att de agerar fortare när de uppmärksammar tecken på försämrat mående. IP1 

beskriver bilden av att olika samhällen har olika acceptans för psykisk ohälsa: 

Så som vi pratar här i Sverige om psykisk ohälsa och hur öppet vi pratar om det. Det 

finns inte ifrån de länderna så mycket som de kommer ifrån. Vissa vet ju inte vad 

psykisk ohälsa är för någonting -IP1 

IP7 och IP4 beskriver upplevelsen att många ensamkommande har få referenser till psykisk 

ohälsa eftersom de inte är något man talat om i deras hemländer. De mår dåligt utan att förstå 

varför. Flera av deltagarna beskriver erfarenheter av att många ensamkommande upplever 

psykisk ohälsa som skambelagt. IP7 upplever att ungdomarna vill att den psykiska ohälsan ska 

gömmas eller glömmas. Hon säger att det finns en större acceptans i Sverige. IP4 uttrycker 

liknande och menar att hon upplever psykisk ohälsa som mer normaliserat. Hon upplever dock 

att det även förekommer personal som förbiser den psykiska ohälsan bland ensamkommande 

på grund av skambelagda föreställningar. Både IP4 och IP7 beskriver upplevelser av att det 

finns olika uppfattningar om hur skambelagt det är att söka professionell hjälp.  Vidare 
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beskriver hon även upplevelser av att tidigare erfarenheter påverkar synen på psykisk ohälsa, 

både bland personal och ungdomar: 

Normer, tänker jag att det beror på i samhället, under vilka omständigheter man 

växer upp under, och vad man har med sig i bagaget. Utbildningsgrad tänker jag 

också. Personliga erfarenheter, hur man är som människa -IP4 

IP2 menar istället att det inte förekommer skillnader alls varken i föreställningar eller 

förhållningssätt till psykisk ohälsa i personalgruppen eller bland de ensamkommande 

ungdomarna: 

Vi alla är människor, och vi vet vad hälsa och ohälsa är – IP2 

Han berättar att människor snarare använder olika ord och begrepp för att uttrycka det på. Han 

exemplifierar detta genom berättelser om att ungdomar ofta använder uttryck som “galen” för 

att beskriva sitt mående, istället för ”psykisk ohälsa”.   

Det förekommer en uppfattning bland en del av deltagarna att tidigare erfarenheter påverkar 

personals och ungdomars attityder till psykisk ohälsa. Berger och Luckmann förklarar att dessa 

tidigare erfarenheter kan hänvisas till den primära socialisationen där författarna beskriver att 

människors grundläggande värderingar skapas. Det är under denna process som individer 

övertar andras verklighet och delar andras upplevelser (Berger & Luckmann, 2011). Det 

förklarar varför de tidigare erfarenheterna upplevs ha inverkan på attityder till psykisk ohälsa. 

 

Vidare visar resultatet på att en av deltagarnas beskrivningar sticker ut från de övriga. IP2 har 

uppfattningen om att personal och ungdomar har samma bild av psykisk ohälsa. Enligt 

socialkonstruktivismen har han konstruerat en social verklighet som för honom upplevs 

objektiv. Deltagaren förklaras ta denna verklighet för given eftersom den dominerar i hans 

värld. Den ifrågasätts därför inte. Socialkonstruktivismen beskriver att deltagaren har 

genomgått en socialisation som blivit så påtaglig att han endast betraktar psykisk ohälsa ur detta 

perspektiv (Berger & Luckmann, 2011). 

 

 Berger och Luckmann förklarar vidare att språket är grunden till mellanmänsklig interaktion 

och hur människor skapar förståelse inom olika diskurser. Författarna förklarar att begreppsval 

som ”galen” grundas i tidigare socialisationer som villkoras av bland annat kulturella, historiska 
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och samhälleliga aspekter.  Socialkonstruktivismen skulle vidare säga att olika ord för samma 

sak är olika förståelser för psykisk ohälsa eftersom språket beskrivs ha den makten. 

Förklaringen till att psykisk ohälsa beskrivs med olika begrepp beror på att förståelsen skiljer 

sig åt (Berger & Luckmann, 2011).   

 

Flera av deltagarna upplever att stigma förekommer bland de ensamkommande och att detta 

stigma uppkommit i samband med tidigare socialisationsprocesser. Nedvärderande syn på 

psykisk ohälsa går i förklaras utifrån Goffmans stigmateori (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 

2013). Psykisk ohälsa kan beskrivas vara en icke-önskvärd egenskap som är oförenlig med hur 

en individ bör vara. Goffman skriver om självstigma och hur individer får skamkänslor för att 

de upplever sig avvika från det övriga samhället.  Det menar vidare att personalen kan påverka 

hur påtagliga skamkänslorna blir genom att antingen normalisera känslorna som mer 

accepterade eller förstärka det (Goffman, 2014).   

 

5.1.3 Den psykiska ohälsans uttryck   
Här kommer deltagarnas upplevelser av hur den psykiska ohälsan kan tas i uttryck bland 

ungdomarna att presenteras och analyseras. Resultatet visar på en rad olika uttryckssätt som 

deltagarna beskriver: 

Ofta ser jag på ungdomarna att de uppfattar att det är något fel på dem. Det kan vara 

ledsamhet [...] Det är jättemycket sömnproblem vi har... som det uttrycker sig, 

huvudvärk, ont i magen, att dom blir utåtagerande, svårt med impulskontrollen... 

ilska... det är ju hela situationen tänker jag... trauman, PTSD med mera... – IP4 

Ett genomgående sätt att uttrycka den psykiska ohälsan har varit psykosomatiska besvär som 

samtliga deltagare mer eller mindre uttryckt: 

Det är många som har ångest och sådana här psykosomatiska besvär, som att ha ont 

i magen, huvudvärk och ja, vad ska man säga, men ofta att de kommer och frågar 

om en värktablett – IP3 

Ensamkommande ungdomar beskrivs gärna vilja gå till läkare för att få hjälp med fysiska 

besvär, men som deltagarna menar i själva verket beror på en bakomliggande psykisk ohälsa. 
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IP4 förklarar att hon upplever att dessa fysiska symtom beror på att det är lättare att förstå och 

är accepterat:  

De ser det kroppsliga [...] Det är väl lättare att ta på […] de liksom tänker att om dem 

bara kommer till en läkare så fixar dem... då fixar sig allt liksom […] lite ont i magen 

så jag måste gå till doktorn. Så nu är de lite sådär... ”det hjälper inte att jag säger att 

jag har ont någonstans för ni säger bara: drick vatten” - IP4 

IP2 beskriver att ungdomarna kan uttrycka den psykiska ohälsan på alla tänkbara sätt. Det 

varierar beroende om en person är mer introvert eller extrovert. Han förklarar att utåtagerande 

beteende är en vanlig variant för att uttrycka sin ohälsa bland extroverta personer, men 

tystlåtenhet och isolering är också förekommande bland mer introverta ungdomar. Det finns 

beskrivningar om att perioden under asylprocessen, innan ungdomarna fått beslut om 

uppehållstillstånd var den period där utåtagerande beteenden mest kom till uttryck: 

Då när de var asylsökande var det hemskt, då var man nervös när man låste upp 

dörren till vissa rum, man visste inte vad man skulle se […] jag anser att det var 

fullständig tortyr av ungdomar -IP4 

IP7 berättar att det har varit stora problem med att ungdomarna har vandaliserat boendena. 

Många ungdomar uttrycker enligt deltagarna den psykiska ohälsan genom att vara utåtagerande 

mot personal, men också mot varandra. Flera av deltagarna uppger berättelser om hot och att 

ungdomarna slagit sönder möbler, mobiltelefoner och repat bilar. Vidare uppmärksammar 

deltagarna hur ungdomarna uttrycker psykisk ohälsa genom destruktiva beteenden med allt 

ifrån självskadebeteende till självmordsförsök. IP8 berättar också att hon tror att mycket av 

ohälsan är undangömt, många uttryck som aldrig syns för att de framkommer endast när 

ungdomarna är själva.  

 

Beskrivningar om hur ungdomar stänger inne känslor och isolerar sig uppmärksammades av 

flera deltagare. Många ungdomar beskrivs stänga in sig på sina rum, vägrar prata med personal 

och skolka från skolan. Sömnsvårigheter upplevs vara ett stort problem bland många 

ensamkommande. Nästan alla deltagare beskriver sig ha erfarenheter av detta.  

 

Berger och Luckmann förklarar hur känslor kan objektifieras genom olika tecken för att andra 

människor lättare ska kunna förstå (Berger & Luckmann, 2011). Personalens beskrivningar av 
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uttryck, som exempelvis aggression och självskadebeteende hos de ensamkommande 

ungdomarna kan beskrivas som sådana tecken. Även psykiska diagnoser som trauma och PTSD 

förklaras vara objektiva begrepp. Utan dessa hade det varit svårt för personalen att förstå 

ungdomarnas psykiska ohälsa, menar författarna. Objektiva tecken gör ungdomarnas subjektiva 

känslor begripliga för personalen (Ibid).  

 

Ett annat perspektiv utifrån socialkonstruktivismen förklarar att diagnoser inte kan betraktas 

som objektiva, utan snarare beskrivas basera på sociala och språkliga processer utifrån 

personalens tolkningsföreträde i det aktuella sammanhanget. Personalens beskrivning av 

diagnoser kan uppfattas som en dominerande uppfattning i deras subjektiva verklighet (Berger 

& Luckmann, 2011). 

 

Vidare förklarar Berger och Luckmann att språket är grunden för hur människor förstår 

varandra, vilket blir problematisk när personal och ungdomar inte talar samma språk. Symtom 

och kroppsspråk blir då ett alternativt kommunikationssätt för personal att förstå ungdomarnas 

psykiska ohälsa (Berger & Luckmann, 2011). Av resultatet kan det fastställas att deltagarna 

generellt sett haft liknande uppfattningar om hur de upplever att den psykiska ohälsan bland 

ungdomarna uttrycker sig. Det kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förklaras som att 

HVB-hem är en institution för socialisation och att personalen har socialiserats med 

ungdomarnas beteenden (Ibid).  

 

Resultatet visar att deltagarna upplever psykosomatiska besvär som vanliga sätt för de 

ensamkommande ungdomarna att uttrycka den psykiska ohälsan på, med anledning av att det 

upplevs vara lättare att ta på. Detta sätt att uttrycka sitt mående kan enligt stigmateorin förklaras 

som mer accepterat och legitimt i deras ursprungliga kontext (Goffman, 2014). Resultatet visar 

dock på olika uppfattningar om orsaken bakom besvären. Från deltagarna framkommer det 

upplevelser av att ungdomarna beskriver sig ha fysiska besvär, men att personal menar att 

symtomen istället beror på en psykisk ohälsa. Enligt stigmateorin blir ungdomarnas handlingar, 

beteenden och symtom avvikande beroende på hur personal bemöter det. Deltagarna avfärdar 

ungdomarnas uppfattningar av de fysiska besvären genom att utgå ifrån dem själva och inte 

ungdomarna. De psykosomatiska besvären förklaras bli avvikande och stigmatiseras (Ibid). 
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Enligt stigmateorin kan dessa uttryck betraktas som avvikande beteenden utifrån personalens 

normativa föreställningar. Det blir därmed ett sätt för personal att uppmärksamma den psykiska 

ohälsan. Teorin lyfter psykisk ohälsa som ett stigma eftersom det avviker från vad som betraktas 

vara normalt. Om inte personalen hade uppmärksammat de avvikande uttryck som 

framkommer av resultatet, hade förmodligen inte den psykiska ohälsan heller uppmärksammats 

(Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 2013). 

 

5.1.4 Den psykiska ohälsans orsaker 

Här presenteras och analyseras deltagarnas upplevelser av vad som kan orsaka psykisk ohälsa 

bland ensamkommande ungdomar. Under intervjuerna ställdes frågan vad personalen upplever 

är orsakerna till varför ungdomarna har en psykisk ohälsa. Resultatet visar på liknande 

uttalanden. Deltagarna kopplar främst samman den psykiska ohälsan med flyktprocessen, 

saknaden av familj samt mottagandet och livet i Sverige. Fokus har främst varit på situationen 

i Sverige och den press och oro det medför: 

Ja men det är nog all press som de utsätts för och sen att man inte, man har inte det 

här sociala nätverket, man har inte sin familj och man har inte samma förutsättningar 

som alla andra ungdomarna har. Det svenska samhället, skolan och så, man kan bli 

rätt så ensam i det om man bor i ett HVB-hem medan de andra bor med sina föräldrar 

och familjer. Så man kan känna sig rätt så utanför samhället. -IP3 

Långa väntetider från Migrationsverket och kommuner upplever deltagarna ha lett till försämrat 

mående hos ungdomarna eftersom de då befunnit sig i en situation som varken de själva eller 

personal har möjlighet att påverka. IP4 berättar att när ungdomarna fått beslut om 

uppehållstillstånd lugnade det sig för många men att det kort därefter uppkom andra 

orosmoment. Anpassningen till de krav som ställs och att etableras i det svenska samhället har 

upplevts vara en utmaning för många ungdomar. Deltagarna nämner att krav från skolan och 

miljön gör att ungdomarna hamnar i en utsatt situation. IP1, IP3, IP4 och IP6 upplever saknaden 

av familjen som ett trauma till att många av ungdomarna utvecklar psykisk ohälsa. IP1 berättar 

av erfarenhet att ungdomar som inte har kontakt med sin familj är de som mår sämst: 

Tidigare var det asylprocessen och den här osäkerheten… ska jag få stanna, ska jag 

inte få? Vad ska jag göra med mitt liv? Just nu är det jättemycket saknad. Jättemycket 

saknad från föräldrar och familj – IP4 
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IP6 lyfter dock upp upplevelsen av att kontakt med familj också kan vara problematiskt då det 

kan väcka mycket känslor och leda till ett försämrat mående. IP3 menar också att många 

ungdomar känner krav att hjälpa sina familjer ekonomiskt. 

 

Samtliga deltagare berättade framförallt att orsaker och andra negativa riskfaktorer som 

ungdomarna möter när de anlänt till Sverige. Det är ett fåtal som nämner omständigheter i 

ursprungslandet och flykten som en möjlig orsak. Socialkonstruktivismen utgår ifrån att alla 

tidigare erfarenheter skapar en subjektiv världsbild (Wenneberg, 2010). Enligt 

socialkonstruktivismen beror resultatet på att deltagarna har bättre kännedom om möjliga 

orsaker som ungdomarna möter i Sverige. Vad ungdomarna varit med om innan de kom till 

HVB-hemmen kan endast försöka förstås genom ungdomarnas berättelser. Deltagarna kan 

endast utgå ifrån sina egna erfarenheter, vilket medför en dominerande bild av vad möjliga 

orsaker är. Krav som ungdomarna möter i Sverige kan betraktas som en självklar orsak för 

personalen, men som förmodligen ser annorlunda ut för ungdomarna (Berger & Luckmann, 

2011).  

 

Utanförskap skildras också som en orsak till det psykiska måendet. Stigmaterorin förklarar att 

när människor uppfattar att de inte har något sammanhang eller tillhör någon gemenskap 

riskeras uppkomsten av skamkänslor (Karlsson, Kuusela, Rantakeisu, 2013). Vidare beskrivs 

också att stigmatisering uppkommer i samband med omgivningens höga krav, som de 

individuella förutsättningarna inte kan uppfylla. En förklaring är att det svenska samhällets 

hantering av ensamkommande ungdomar bidrar till stigmatisering av psykisk ohälsa genom att 

sätta höga krav som deltagarna menar är svåra för ungdomarna att uppnå (Ibid).  

 

5.2 Rubrik 2: Utmaningar och Svårigheter  
Under detta kapitel är det huvudsakliga syftet att besvara, analysera och exemplifiera studiens 

andra frågeställning: Vilka utmaningar och svårigheter beskriver personal att de möter i sin 

yrkesroll avseende psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar? När empirin 

sammanställdes visade resultatet fyra återkommande områden, vilka presenteras i kapitlets 

underrubriker. 
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5.2.1 Mötet med andra sociokulturella föreställningar  
Här presenteras och analyseras sociokulturella föreställningar som en utmaning och svårighet i 

mötet med den psykiska ohälsan bland ensamkommande ungdomar. Flera av deltagarna 

nämnde olika sociokulturella aspekter som utmaningar i mötet med psykisk ohälsa bland 

ensamkommande. Det skildras också svårigheter i att bemöta dessa utmaningar eftersom att 

ungdomarna befinner sig i en sårbar situation. IP7 menar vidare att det kan vara svårt att förstå 

vad den psykiska ohälsan beror på, men också hur personal ska bemöta och arbeta med de 

kulturella aspekterna. Problemet kvarstår att många ungdomar inte vet vad psykisk ohälsa 

innebär och upplever det svårt att förklara den. IP8 beskriver utmaningen i att kulturer och 

ursprung medför skillnader i hur människor uppfattar psykisk ohälsa, hur man pratar om det, 

hur man definierar det och personliga åsikter. IP7 beskriver vidare:  

Det är kulturella skillnader, det är språkskillnader, det är åldersskillnader... det är 

alltså att bo på en institution, dom är inte hemma hos sina föräldrar. Man begär att 

dom ska prata med människor dom inte träffat innan. Dom vet inte hur systemet 

fungerar, de vet inte vad en psykolog är  […] det blir ju oroligt för dem alltså... om 

man bara tänker sig själv att man kommer hit liksom så... rätt så slussas man in på 

ett HVB-hem... och här ska man liksom leva och bo då med massa okända människor 

och så kommer folk och tjatar hela tiden liksom... hur mår du? – IP7 

IP2 beskriver också utmaningar att alla människor har olika referensramar till psykisk ohälsa.  

Han menar att han själv endast kan utgå ifrån de erfarenheter han har, vilket ibland har orsakat 

missförstånd. IP5 anger liknande uppfattning: 

Här är det ju ofta ett helt annat sätt att leva, alltså kulturerna skiljer sig jättemycket. 

Och där lever man på ett sätt, och här lever man på ett helt annat sätt, med andra 

regler… och det tar ofta lite tid att ställa om sig till de regler som är här – IP5 

Han berättar vidare:  

Vissa ställen där de kommer ifrån kan det vara annat synsätt […] så krockar och sånt, 

de som inte kan språket så bra, man försöker förstå, vad är det dem vill? – IP5 

IP7 beskriver att ungdomarna ofta kommer från kulturer och samhällen där det inte är accepterat 

att må dåligt. Hon beskriver vidare att många aldrig har hört talas som vad en psykolog är eller 
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vad psyke innebär. Det finns inte i deras hemland, där beskrivs det finnas annan problematik 

säger hon. Sociala problem som Sverige inte är vana vid. IP8 belyser svårigheten i att få 

ungdomarna söka professionell hjälp, när personalen inte kan tillmötesgå behoven. Många är 

enligt henne rädda för vad andra ska tycka. Hon menar att det kulturella är så djupt rotat att det 

är svårt att förändra tankesättet.  När normer och värderingar inte väger samman kan det uppstå 

missförstånd som blir till utmaningar att bemöta, men flera av deltagarna menar också att ju 

mer man arbetat med ungdomarna desto lättare är det att bemöta dessa utmaningar.  

 

Enligt socialkonstruktivismen förklaras de sociokulturella utmaningarna beror på att personalen 

har socialiserats med andra normer och värderingar än ungdomarna (Berger & Luckmann, 

2011). Människor beskrivs inte bara samspela med den naturliga miljön utan också med en 

specifik kulturell och social ordning som förmedlas av omgivningen. Eftersom HVB-hem 

präglas av möten av människor med olika sociokulturella bakgrunder förklarar Berger och 

Luckmann att det blir problematiskt när personal bemöter psykisk ohälsa från endast det egna 

perspektivet. Det förklarar varför en del deltagare berättat hur sociokulturella skillnader har 

skapat missförstånd. Personalens subjektiva världsuppfattning stämmer inte överens med 

ungdomarnas. Vidare förklarar författarna att konsekvensen av olika verklighetsuppfattningar 

gör det svårare att skapa gemenskap och sammanhang eftersom de inte kan relatera erfarenheter 

till varandra (Ibid).  

 

Det faktum att flera av deltagarna upplever sociokulturella faktorer som utmanande och svårt 

kan även förklaras utifrån olika stereotypa föreställningar. Goffmans stigmateori menar att 

personalen skapar förväntningar om mötet med den psykiska ohälsan och när de inte stämmer 

överens med den önskvärda bilden, eftersom sociala och kulturella faktorer ser olika ut, upplevs 

ungdomarna som avvikande. Vidare kan detta tolkas som att personal stigmatiserar de 

sociokulturella skillnader som de möter, eftersom de i personalens ögon avviker från sina 

normativa föreställningar. Även att personalen försöker integrera ungdomarnas sociokulturella 

normer in i deras, leder till att ensamkommande automatiskt hamnar i ett underläge och 

stigmatiseras (Goffman, 2014).  

 

5.2.2 Språkbarriärer 
Här presenteras deltagarnas upplevelser av språkbarriärer som utmaningar och svårigheter i 

arbetet med ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa. Resultatet visar att en påtaglig 
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utmaning och svårighet i mötet med ungdomarna är att de sällan kan prata svenska. Deltagarna 

beskriver att många av ungdomarna kan dålig svenska och tolk finnas sällan tillgänglig: 

De känner sig dåliga och... för att de har svårt för språket. Alltså det är killar som 

aldrig har gått i en skola, som inte kan skriva, eller som kan läsa på sitt eget språk… 

– IP4 

IP2 upplever utmaningar i att språk innehåller olika ord och begrepp för att uttrycka sig på och 

att det i flera fall handlar om att personal behöver lära sig mer om hur ungdomarna väljer att 

uttrycka sitt mående. Många gånger finns förväntningen om att det ska komma verbalt och 

genom de begrepp och ord som används i Sverige, exempelvis ”jag mår inte bra”, medan han 

menar att personal måste förstå att de kan uttryckas med andra ord. IP6 beskriver fördelen med 

att kunna prata och uttrycka sig på samma språk som ungdomarna och att det är ett värdefullt 

verktyg att besitta kunskap om de kulturer och värderingar som ungdomarna har. 

  

IP7 menar att det är svårt att stötta ungdomarna i den psykiska ohälsan när ungdomen inte vet 

vad det innebär och språkskillnader som försvårar för personalen att förklara. Även i situationer 

där tolk kan kallas in blir det problematiskt. Hon menar att det är svårt att förklara något som 

man aldrig har hört talas om: 

För det första så är det ju… kan man inte prata samma språk och för det andra så får 

man ju ofta begära in en tolk och då blir det en tredje part som ska lägga sig i det här 

samtalet […] sen kan en ungdom tycka att det är jättejobbigt att prata genom en tolk 

för då vet ju den också om att den här ungdomen har problem -IP7. 

IP2 menar också att användandet av tolk kan vara en utmaning. Han menar på att man aldrig 

kan veta om tolken översätter rätt, om tolken använder rätt ord och om orden som ska tolkas 

finns i både det språk som ungdomen talar och på svenska.  

 

Socialkonstruktivismen talar om språk som en viktig utgångspunkt i socialisationsprocessen. 

(Berger & Luckmann, 2011). Det är genom språket som personal och ungdomar samspelar och 

delar sina liv igenom, vilket blir begränsat när olika språk används. Teorin belyser att olika 

kulturer har konstruerat sina språk för att förklara den sociala verkligheten. Människor 

identifierar fenomen genom att skapa begrepp för dem. Berger och Luckmann förklarar att 

eftersom personal och ungdomar har socialiserats i olika samhällen, har de också skapat olika 
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begrepp för att förstå omvärlden och olika sätt att uttrycka och tolka psykisk ohälsa på. Det ger 

en förklaring till varför språkbarriärer kan upplevas som en utmaning att bemöta. Utmaningen 

för personal är således inte bara språket utan hänger även samman med sociokulturella faktorer. 

Ett exempel är IP8 som förklarar svårigheten i att veta vad man får säga och i vilka 

sammanhang. Språk innebär mer än verbala ord. Det handlar också om kroppsspråk och vilka 

tecken som används för att objektifiera en subjektiv upplevelse, vilket i detta fall är den 

psykiska ohälsan (Ibid).  

 

IP4 beskriver upplevelsen av att ungdomarna känner en viss utsatthet av att inte behärska 

språket tillräckligt väl. Enligt stigmateorin kan utmaningen härledas till att personalen känner 

en utsatthet och skam eftersom de inte kan bemöta ungdomarnas psykiska ohälsa utifrån deras 

språk. Lika så kan personalens sätt att prata om psykisk ohälsa förklaras avvika från 

ungdomarnas normativa föreställningar. Språkbarriärer som utmaning kan därför förklaras 

genom att personalen upplever sig vara otillräckliga och underlägsna för att kunna bemöta den 

psykiska ohälsan från ungdomarnas perspektiv (Goffman, 2014).   

 

5.2.3 Yttre omständigheter   
Här presenteras personalens upplevelser av yttre omständigheter som utmanande i personalens 

yrkesroll avseende den psykiska ohälsan bland ensamkommande ungdomar. Flera av deltagarna 

beskriver utmaningar att hinna tillmötesgå ungdomarnas behov. IP8 och IP3 menar bland annat 

att den höga personalomsättningen medför svårigheter att fånga upp ungdomarnas mående. 

Ibland har personal påbörjat och avslutat sin anställning varje månad. De långa väntetiderna för 

Migrationsverkets beslut beskrivs försvåra arbetet eftersom deltagarna upplever att 

ungdomarna utsätts för mer psykisk påfrestning till följd av ovissheten om de får stanna eller 

inte. IP4 berättar också att hon upplever en utmaning att stödja ungdomarna när skolan sätter 

krav som inte ungdomarna kan nå. Många av de ensamkommande ungdomarna har enligt 

hennes beskrivning aldrig gått i skola och när de kommer till Sverige ska de läsa på gymnasium 

utan att de kan språket. Hon beskriver att det kan vara svårt att stödja ungdomarna i en sådan 

situation. Andra förhållanden som uppmärksammats är nedläggning av HVB-hem som medfört 

att ungdomarna behövt flytta runt till olika platser. Personalen menar att de ser hur 

ungdomarnas mående påverkas negativt av det och att det därför är en utmaning att hjälpa 

ungdomarna hitta fungerande hanteringsstrategier. 
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 IP7 beskriver upplevelser av att det finns för lite resurser för psykisk ohälsa generellt i 

samhället. Köerna till psykiatriker, läkare och psykologer är långa vilket resulterar i att det blir 

ett större jobb för personal som inte har sådan kompetens: 

Vi hinner ju inte tillmötesgå alla behoven liksom, det har gått för fort... mm... men 

det är ju någonting som hade kunnat vara bättre hade jag kunnat tycka -IP7 

IP4 beskriver upplevelser av att det är omöjligt att kunna hjälpa alla ungdomar. Hon beskriver 

att många ungdomar riskerar att hamna mellan stolarna:  

Att hinna med alla och att se alla också… för vi jobbar ju under tidspress… och det 

finns inte så många som jobbar i personalen med den psykiska ohälsan -IP4 

IP3 beskriver också utmaningar i att fånga upp ungdomarnas psykiska ohälsa i tid. Alla 

människor har dagar där man mår sämre menar hon, men det är svårare att avgöra när det är 

allvar. IP7 beskriver liknande och förklarar att hon tror att många hade mått bättre om det 

funnits mer och snabbare resurser.  

Beskrivningar om att tidspress och hög personalomsättning begränsar deltagarnas möjligheter 

att stödja ungdomarna kan förstås utifrån att ungdomar och personal inte får tillräckligt goda 

förutsättningar att socialiserats med varandras normer och värderingar. Berger och Luckmann 

beskriver att socialisering skapar meningsfullhet vilket blir problematiskt när personal och 

ungdomar inte kan bilda en relation till varandra. Personalens förutsättningar att bemöta ohälsan 

kan förklaras begränsas av att de inte får tid att samspela (Berger & Luckmann, 2011). 

Flera av deltagarna upplever att samhällets resurser inte är tillräckliga för de behov som finns 

bland ensamkommande ungdomar. I stigmateorin beskrivs det att skam är en naturlig påföljd 

när människor befinner sig i en underordnad situation och behöver hjälp. Samhällets 

begränsning på resurser kan därför beskrivas bidra till stigma bland ensamkommandes psykiska 

ohälsa. Teorin förklarar vidare att omgivningen påverkar individens uppfattning om sig själv. 

En förklaring till utmaningen är att deltagarna har svårt att normalisera stigmat om den psykiska 

ohälsan när yttre omständigheter förstärker den (Karlsson, Kuusela & Rantakeisu, 2013).  
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5.2.4 Känslor av hjälplöshet  
Här presenteras och analyseras deltagarnas beskrivningar av känslomässiga utmaningar och 

svårigheter i den professionella yrkesrollen som HVB-personal. Flera av deltagarna uttrycker 

slutligen svårigheter och utmaningar bland de ungdomar som inte kan eller vill öppna upp sig 

om sitt mående. Det uppstår dilemman bland personalen som kan vara svårt att göra något åt. 

IP7 förklarar att hon ofta kan se när en ungdom har en psykisk ohälsa, men att det inte alltid är 

lätt att veta hur hon skall gå tillväga för att hjälpa. Hon ger exempel på när ungdomar inte sovit 

på flera nätter och nästan upplevs apatiska, men som ändå inte öppnat upp sig:  

… när dom inte säger någonting… det gör ont i en […] och då kan man redan ha 

använt sig av alla sina knep som man kan men ändå... – IP7 

IP8 berättar också om hjälplöshet. Hon beskriver att det ibland kan vara svårt att hantera 

ungdomarnas berättelser om deras erfarenheter av flykt, separation och förlust: 

Men hur ska man säga till någon som har förlorat allt i livet, att det löser sig, det blir 

bra? – IP8 

I en sådan situation är det svårt att vara professionell menar hon. IP2 tar även upp svårigheten 

med att ha en distans till jobbet. Han upplever att han ibland hamnar i situationer där han 

påverkas känslomässigt och upplever det svårt att förhålla sig objektiv i mötet med 

ungdomarna. IP3 och IP4 nämner också svårigheter i att upprätthålla en professionell relation 

till ungdomarna då man spenderar så mycket tid med dem.  

Utmaningen att distansera sig från jobb och hålla en professionell nivå kan enligt 

socialkonstruktivismen förklaras som att ungdomar och personal socialiserats med varandra i 

den grad att det börjat få en personlig meningsfullhet. HVB-hemmet får en större betydelse än 

enbart en arbetsplats. De övertar liknande världsbild och upplever samma känslor över liknande 

situationer, vilket förklarar svårigheten med att distansera sig från arbetet och ungdomarna 

(Berger & Luckmann, 2011).  

Vidare kan en analys också vara hur arbetsplatser konstruerar rollen som professionell, då flera 

deltagare upplever svårigheter med att förhålla sig objektiv i sitt arbete, Enligt 

socialkonstruktivismen skulle befattningen som HVB-personal beskrivas som socialt 

konstruerad utefter de normer, värderingar och riktlinjer som funnits sedan tidigare 
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(Wenneberg, 2010). En förklaring är då att denna utmaning uppstår på grund av att personalen 

internaliserats till ett sätt att bemöta. Att ibland vara privat mot ungdomarna behöver 

nödvändigtvis inte vara fel, men personalen förklaras uppfattar situationen så för att de bär på 

en sådan dominerande bild av sin yrkesroll. Den subjektiva verkligheten upplevs som objektiv 

(Berger & Luckman, 2011). 

 

5.3 Rubrik 3: Det hälsofrämjande arbetet  
Under detta kapitel är det huvudsakliga syftet att besvara, analysera och exemplifiera studiens 

tredje frågeställning: Vad beskriver personalen är viktigt i arbetet med att främja den psykiska 

hälsan hos ensamkommande barn och ungdomar? Resultatet visade på två återkommande 

faktorer som presenteras i kapitlets underrubriker.  

 

5.3.1 Att känna sammanhang  
Här presenteras och analyseras deltagarnas upplevelser av gemenskap och sammanhang som 

viktiga hälsofrämjande faktorer. Flera av intervjupersonerna upplever att en viktig roll i det 

hälsofrämjande arbetet är att hjälpa ungdomarna in i gemenskap och att få dem att känna 

samhörighet med något eller någon. IP1 förklarar att det är viktigt att hitta saker som 

ungdomarna mår bra av och att komma in i sådana rutiner. Den psykiska hälsan beskrivs 

påverkas positivt när ungdomarna får göra något som upplevs meningsfullt för dem:   

Man ska ha känsla av sammanhang. Det är det som är viktigast. Har en människa 

känsla av sammanhang, vad jag är, vad som gäller här, varför jag är här, det är 

meningsfullt för mig att vara här […] och tydligheten är ju vägen dit, faktiskt. – IP2 

IP3 nämner till exempel betydelsen av att föreningsliv främjar ungdomarnas hälsa. Hon nämner 

olika sporter som exempel. Dels får ungdomarna ett miljöombyte men också ett bryt i vardagen. 

De får då även tillfälle att umgås och ha kul med vänner samtidigt som de kan släppa 

betungande tankarna för en stund. IP1 belyser värdet av att lägga energin på rätt saker. Hon 

nämner skola som en viktig plattform där ungdomarna kan utvecklas och se en förändring inom 

sig själva medan de håller sig sysselsatta. Hon uppmärksammar de möjligheter som 

ungdomarna får när de deltar i olika sammanhang, att de bland annat kan finna kontakter som 

kan vara värdefulla resurser för dem i framtiden när de exempelvis söker sig ut på 

arbetsmarknaden: 
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Det som jag tycker är oerhört viktigt att främja liksom det är det här att man lägger 

liksom, att man lägger sitt krut och energi att liksom få dem att ha någonting som de 

brinner för - IP1  

Vikten av en meningsfull vardag kan hänvisas till de socialisationsprocesser som Berger och 

Luckmann beskriver, vilket innebär att ungdomarna måste genomgå socialisationer med andra 

för att finna gemenskap. Det är först när människor kan relatera sin världsuppfattning till andra 

som de kan känna meningsfullhet.  Genom att normer och värderingar stämmer överens med 

andras blir också världen mer begriplig (Berger & Luckmann, 2011). En förklaring till att 

psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar är ett återkommande problem beror på att de 

konstruerat sin sociala verklighet efter de omständigheter de är vana vid i sina hemländer. När 

de då anländer till Sverige blir världen svårbegriplig eftersom de inte ser verkligheten på samma 

sätt som andra, exempelvis personalen. Om ungdomarna hittar sammanhang för att utveckla 

gemenskap uppstår också en mer meningsfull vardag, vilket kan förklaras främja ungdomarnas 

hälsa. En analys i detta är att personal blir en ingång för ungdomarna att internalisera i det 

svenska samhället (Ibid).  

 

5.3.2 Att vara en medmänniska 
Här presenteras och analyseras personalens upplevelser av medmänsklighet som en 

hälsofrämjande faktor. Resultatet visar på att medmänsklighet är en viktig uppgift i det 

hälsofrämjande arbetet. Det framkommer berättelser om att de inte kan tillföra någon 

expertishjälp för ungdomarna men de har möjlighet att finnas där, stötta, lyssna och vara en 

trygghet. De trycker på vikten av att vara tillgänglig och visa empati som viktiga faktorer för 

att främja hälsan bland ungdomarna:  

Ja, och sen tror jag det är viktigt att man får vara människa. I dessa möten. För man 

jobbar så himla nära och så då tänker jag att då det är bättre att bara utnyttja det och 

bara säga att ”Jag blir också ledsen av detta”…– IP3 

IP5 och IP6 uppmärksammar betydelsen av att stötta ungdomarna i sitt mående. Han lyfter fram 

betydelsen av att samtala med ungdomarna och att huvudsaken är att finnas där för dem: 

Ja, men det är mycket stöttning, samtal, visa att man finns där för dem. De ska alltid 

kunna vända sig till oss när de mår dåligt -IP5 
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IP7 belyser även hon vikten av att samtala. Hon trycker på att det är betydelsefullt att informera 

ungdomarna om att de inte är ensamma i sitt mående och försöka få ungdomarna att förstå att 

psykisk ohälsa inte är något skamfyllt. Det är jätteviktigt att synliggöra att vem som helst kan 

drabbas. IP4 menar att personalen är de närmaste vuxna personerna ungdomarna har runt 

omkring sig, och därför är det viktigt att upprätthålla en relation med förtroende. Ungdomarna 

ska känna den tryggheten att de när som helst kan vända sig till personalen menar hon. Hon 

lyfter också betydelsen av bemötandet när man inte mår bra och är i en sådan sårbar situation 

som många av dessa ungdomar befinner sig i:  

”Det hade behövts in mycket mer mjuka värden och mera stöttning” – IP4 

IP8 lyfter vardaglig stöttning som viktigt. Allt behöver inte vara inriktat på att stötta specifikt 

den psykiska ohälsan utan att finnas där i alla sammanhang. Hjälp med läxor, mat och tvätt 

uppger hon som exempel.  

 

Genom att deltagarna visar på att de finns tillgängliga för ungdomarna kan det tolkas som att 

de vill skapa ett sammanhang och gemenskap. Samtal och språk är utgångspunkten för 

internalisering enligt Berger och Luckmann, en faktor som deltagarna också menar vara viktig 

för att ungdomarna skall må bättre (Berger & Luckmann, 2011). Genom att lyssna och finnas 

tillgänglig för ungdomarna kan också tolkas normalisera ensamkommande ungdomar som 

utsatt grupp. I enlighet med stigmateorin skapar människan stereotypa föreställningar om andra 

grupper. Han beskriver att personalens kan förklaras normalisera ungdomar som flytt utan sina 

föräldrar genom att ta sig an rollen om en familj i Sverige och stötta dem i vardagen (Goffman, 

2014).  

6. Resultat kopplat till tidigare forskning  

Resultatet visar likt tidigare studier, att psykosomatiska besvär är ett vanligt uttryck för den 

psykiska ohälsan bland ensamkommande. Anledningen till detta beskrivs vara okunskap om 

psykisk ohälsa och att fysiska besvär upplevs vara mer accepterat att söka vård för (Hodes, 

Vasques och Anagnostopoulous, 2018). Vidare framkommer det i studiens resultat att kulturell 

kunskap gör det lättare att förstå ungdomarnas psykiska ohälsa, vilket Angel och Hjern (2014) 

bekräftar genom att beskriva hur kulturella skillnader kan påverka symtom. 
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Resultatet har i flera avseenden en koppling till tidigare forskning, där både likheter och 

skillnader har uppmärksammats. Enligt Fazel och Steins tre utlösningsfaktorer till psykisk 

ohälsa bland ensamkommande förkastar resultatet delvis deras förklaringar. Det kan konstateras 

att mest fokus har legat på separation och saknad från familj, samt de omständigheter 

ungdomarna möts av i Sverige (Fazel & Stein, 2002). Detta bekräftas av Heumer et al (2009) 

som menar att ankomstlandets mottagande blir problematiskt för många ungdomar. Vidare 

förkastar dock resultatet Hessles (2009) studie som visar att erfarenheter i hemlandet är den 

mest förekommande orsaken till psykisk ohälsa bland ensamkommande. 

Vikten av kulturell kunskap för att bemöta ungdomarna på bästa möjliga sätt beskrivs i 

resultatet som ett värdefullt verktyg. Även Fazel och Stein (2002) belyser behovet av att kunna 

förstå och tolka ungdomarnas behov utifrån hur de själva ser på sin situation vilket också 

deltagarna beskriver är en utmaning eftersom sociokulturella och språkliga faktorer försvårar 

detta (Fazel & Stein, 2002). Resultatet skildrar även ungdomarnas olika förutsättningar att 

hantera den psykiska ohälsan på grund av deras kulturella bakgrunder vilket också den tidigare 

forskningen styrker (Huemer et al, 2009). Resultatet som framkommer går även i enlighet med 

studien av Preibe, Sandhu & Diaz m.fl. (2011) som också uppmärksammar utmaningar med att 

bemöta hälsotillstånd som inte stämmer överens med det den professionella är van vid. Behov 

beskrivs variera mellan patienter med olik bakgrund (Preibe, Sandhu & Diaz et al, 2011).   

Det faktum att olika språk medför barriärer är något som skildras i både denna studies resultat 

och i tidigare forskning. Likt tidigare forskning av Hodes, Vasques och Anagnostopoulous 

(2018) berättar deltagarna att denna barriär är något som begränsar ungdomarna och belastar 

deras psyke. Cajvet (2018) lyfter även fram vikten av att skapa språkinstrument för barnen för 

att underlätta integrationsprocessen då språket är en stor del av samhället och bidrar till större 

förståelse av kulturen och de sociala koderna. Denna studies resultat pekar också på att språket 

skapar bättre förutsättningar för ungdomarna i till exempel skola eller i uttryckandet av sin 

psykiska ohälsa (Cajvert, 2018). Vidare bekräftar Huemer et al (2009) deltagarnas upplevelser 

om utmaningen att yttre omständigheter i form av en omfattande lagstiftningsprocess och långa 

väntetider från myndigheter påverkar ungdomarnas hälsa (Huemer et al, 2009) 

Resultatet visar på utmaningar i att förhålla sig professionell i situationer när de arbetar så nära 

ungdomarna. De uppger bland annat att det kan vara lätt att bli för privat. Tidigare forskning 

visar på att ensamkommande ungdomar gärna söker sig till personal som är mer känslomässigt 
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tillgängliga (Åkerlund, 2016). Det kan beskrivas vara en förklaring till varför personalen har 

svårt att förhålla sig professionell, eftersom de vet att ungdomarna söker en mer privat relation.  

Resultatet visar på en enig bild kring vikten av att samtala, stötta och finnas där för ungdomarna 

vilket även tas upp i den tidigare forskningen som en viktig del i personalens roll. Åkerlund 

(2016) beskriver personalen som en resurs för ungdomarna att kunna förbättra sitt mående och 

till viss del fungera som en familj för dem som delar med sig av kunskap, omsorg och trygghet. 

Cajvert (2018) skildrar också i sin studie värdet av att visa empati, omtanke och intresse.  

7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Vidare kommer även resultatet och val av metod att 

diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier.  

 

7.1 Sammanfattning av resultat  
Syftet med föreliggande studie har varit att dels undersöka hur personal på HVB-hem upplever 

psykisk ohälsa bland ensamkommande och vilka svårigheter och utmaningar det medför. 

Vidare ville vi även undersöka vad personal upplever vara viktigt i det hälsofrämjande arbetet. 

Vårt resultat kommer att summeras utifrån våra tre frågeställningar.  

1. Hur beskriver personal på HVB-hem att de upplever psykisk ohälsa bland 

ensamkommande barn och ungdomar i förhållande till egen definition, attityder och 

erfarenheter?  

När vi analyserade resultatet framträdde en relativt enhetlig bild av vad psykisk ohälsa innebär 

och att det är vanligt förekommande bland ensamkommande ungdomar. En del beskrev psykisk 

ohälsa med hjälp av olika diagnoser och symtom, andra som ett dåligt mående som får 

konsekvenser i vardagen. Resultatet visar på att det finns delade meningar bland deltagarna om 

huruvida det finns skillnader i synen på psykisk ohälsa bland personalgruppen och mellan 

personal och ungdomar. Olika attityder och uppfattningar kring problematiken upplevs bero på 

kulturella skillnader och tidigare erfarenheter. En del menar att det inte förekommer skillnader 

hur man uppfattar och ser på psykisk ohälsa, att psykisk ohälsa är likt för alla människor. Det 

förekommer också upplevelser av att vissa ungdomar inte vet vad psykisk ohälsa är för något. 

Majoriteten av deltagarna upplever att den psykiska ohälsan uttrycks främst genom 
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psykosomatiska besvär, aggressivt beteende, tystlåtenhet, självskadebeteende och 

sömnsvårigheter. Trauman, flykt och separation från föräldrar beskrivs delvis vara orsaker till 

den psykiska ohälsan. Dock la vi märke till att deltagarna främst valde att berätta om krav från 

det svenska samhället. Allt ifrån skola, beslut från myndigheter och att bo på ett HVB-hem med 

andra ungdomar gör att de hamnar i en sårbar situation.  

 

2. Vilka svårigheter och utmaningar beskriver personal att de möter i sin yrkesroll 

avseende psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar?  

 

Vidare beskriver deltagarna att den psykiska ohälsan bland ensamkommande medför både 

svårigheter och utmaningar på olika sätt. Sociokulturella faktorer är en aspekt som kan vara 

utmanande eftersom att alla människor har olika referensramar till ämnet som gör det svårt att 

arbeta med ungdomarnas mående. I synnerhet med ungdomar som aldrig har stött på psykisk 

ohälsa tidigare. Språket begränsar i det dagliga arbetet men många gånger hamnar också 

personalen i situationer när de inte kan påverka ungdomarnas mående. De beskriver svårigheter 

i att hinna bemöta alla behoven och att den höga personalomsättningen gör det svårt att fånga 

upp ungdomarnas mående. De långa köerna till vården för professionell hjälp förklaras också 

bidra till känslan av hjälplöshet då personalen inte kan bidra med expertishjälp. Deltagarna tar 

också upp svårigheterna att hantera och bemöta de tuffa öden om en del av ungdomarna varit 

med och att det i sådana lägen kan bli svårt att hålla sig objektiv och professionell. 

Utmaningarna beskrivs minska när sociokulturell kunskap finns.  

3. Vad beskriver personalen är viktigt i arbetet med att främja den psykiska hälsan hos 

ensamkommande barn och ungdomar?  

I frågor om det hälsofrämjande arbetet framkommer liknande beskrivningar från deltagarna. 

Dels finns det en uppfattning om att sammanhang och gemenskap främjar välmående. 

Personalen belyser värdet av att ungdomarna gör något som är meningsfullt, för att känna 

samhörighet och integreras mer i samhället.  Sport, skola och vänner är exempel som personalen 

arbetar för skall vara fungerande bland de ensamkommande ungdomarna. Deltagarna menar 

också att de inte kan medföra expertishjälp i vardagen men att det är viktigt att finnas där genom 

att lyssna, vara tillgängliga och bidra med omsorg. De menar att goda relationer till ungdomarna 

gör att de också känner trygghet. Det framkommer att denna trygghet är värdefull när de nu 

möter en ny miljö, nya människor, normer och värderingar.  
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7.2. Resultatsdiskussion  
Det huvudsakliga resultatet visar på att psykisk ohälsa är ett stort problem bland 

ensamkommande ungdomar och att det är finns flera faktorer som gör det svårt för personal att 

bemöta. Vi menar att psykisk ohälsa är en individuell upplevelse och att det finns många sätt 

tolka det på i relation till deltagarnas beskrivningar. Människan skapar en subjektiv 

världsuppfattning genom socialisering med andra människor, vilket gör att förståelse och 

kunskap är beroende av socialisationsprocesser (Berger & Luckmann, 2011). I resultatet 

skildras personals olika uppfattningar, tolkningar och erfarenheter av psykisk ohälsa. Olika 

uppfattningar och attityder menar vi både kan vara fördelaktigt, men också medföra vissa 

konsekvenser. Å ena sidan kan olika syn på psykisk ohälsa uppfattas problematiska, eftersom 

kontinuiteten i arbetet blir lidande när endast delar av personalgruppen aktivt arbetar med den 

psykiska ohälsan. Det riskerar även medföra att ungdomarna inte får det stöd de behöver, vilket 

exempelvis förklaras i Socialstyrelsens rapport (2013). Å andra sidan kan olika erfarenheter 

betraktas som bra och utvecklande i relation till att det då finns ett bredare perspektiv till att 

kunna bemöta ungdomar som också har olika erfarenheter. En slutsats är därmed att 

personalgruppens sammansättning blir viktig för att tillsammans fånga upp ungdomarnas 

mående.  

Flera av författarna till tidigare studier, bland annat Hessle (2009) beskriver att personal på 

HVB-hem har en bristande kompetens vad gäller psykisk ohälsa bland ensamkommande 

ungdomar. Kunskapsbrister i sociokulturella aspekter och ungdomarnas uppväxtvillkor är 

exempel. Syftet med studien har därmed varit att uppmärksamma personals perspektiv på 

situationen. Det framkommer en medvetenhet bland deltagarna att det finns en psykisk hälsa 

bland ensamkommande och att det är ett område som personal arbetar med. Dock upplever vi 

att studiens resultat ger perspektiv och förklaring på tidigare studier. Det visar sig att det finns 

andra omständigheter som delvis begränsar arbetet. Dels förekommer språkbarriärer och 

sociokulturella skillnader som försvårar mötet mellan ungdomar och personal, dels är tidspress, 

hög personalomsättning, lagbegränsningar och andra myndighetsbeslut avgörande för hur 

mycket personalen kan arbeta med den psykiska ohälsan. En slutsats kring studien, är att 

kompetensen inte är det enda som är avgörande för hur arbetet ser ut, det finns yttre 

omständigheter som också är att beakta.  
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Genom resultatet har vi resonerat kring hur HVB-hem som boende kan bli problematiskt. 

Familjen som enligt Berger och Luckmann har nyckelrollen i internalisering finns inte där för 

ungdomarna och ska istället ersättas av personal (Berger och Luckmann, 2011). Något som vi 

då reflekterat kring är hur dessa begränsningar kommer att spegla ungdomarnas mående den 

dagen de inte längre får bo kvar på HVB-hemmet och ha personalen närvarande. Då finns det 

ingen som längre kan uppmärksamma den psykiska ohälsan. En slutsats vi drar av detta är 

vikten av att beakta de dilemman som kan uppstå när ungdomen flyttar från HVB-hemmet.  

Psykisk ohälsa bland ensamkommande anser vi är ett allvarligt problem. Både tidigare 

forskning och studiens resultat visar dessutom att det är vanligt förekommande. En reflektion 

kring vår studie är att den lyfter personalens uppfattningar och beskrivningar av deras 

perspektiv kring psykisk ohälsa och sin arbetssituation. Det upplever vi har tillfört en mer 

samlad bild av personalens synvinkel, med resonemang som är viktiga att diskutera och arbeta 

vidare med. En intressant fråga är hur det kommer sig att deltagarna definierar begreppet 

psykisk ohälsa likt, men det upplevs förekomma många olika attityder och tankar om ämnet.  

Dessutom har det tillkommit nya berättelser och uppfattningar på psykisk ohälsa som tidigare 

inte skildrats i tidigare forskning. Beskrivningar om bland annat personalens upplevelser av 

svårigheter och utmaningar i arbetet med psykisk ohälsa ger nya förutsättningar för att utveckla 

möjligheterna att bemöta problematiken.   

Något som vi också reflekterat över under studiens gång är att flera av deltagarna verkar uppleva 

stigma bland ungdomarna, och att detta beror på normer och värderingar från hemländerna. Vad 

vi då vill problematisera är om psykisk ohälsa är så accepterat och normaliserat i Sverige som 

personalen beskriver? Resultatet visar bland annat att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst 

men det framställs också som något avvikande. I relation till att flera deltagare hänvisar till 

utbildning, personliga erfarenheter och förmågan att förstå andra, tänker vi att normaliseringen 

av psykisk ohälsa är beroende på vem man frågar. Det är enligt vår mening svårt att dra en 

slutsats om ett samhälle är bättre än ett annat till att acceptera psykisk ohälsa, utan det har 

snarare med andra omständigheter att göra. Vi tror att mer kunskap och utbildning om ämnet 

medför att fler människor inte upplever psykisk ohälsa som stigmatiserat.  
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7.3 Metoddiskussion  
För att besvara frågeställningarna enligt studiens syfte har åtta semistrukturerade intervjuer 

genomförts på personal från fyra olika HVB-hem. Intervjuerna har enligt hermeneutiken utgått 

från intervjupersonernas egna erfarenheter och referensramar och vars utsagor sedan har 

analyserats i relation till tidigare forskning och utvalda teorier. Intervjuernas uppbyggnad med 

semistruktur och öppna frågor skapade utrymme för välutvecklade svar och vidare diskussioner 

som i slutändan inte uppmärksammades i studien på grund av de avgränsningar som avsatts. 

Det insamlade materialet har med hänsyn till den vetenskapliga ansatsen brutits ner i centrala 

teman. På grund av de avgränsningar som varit nödvändiga för studiens genomförande kan 

antalet intervjupersoner inte tillförsäkra full validitet men genom att jämföra de olika utsagorna 

och analysera materialet till tidigare forskning och teorier ökar säkerställningen av ett 

välgrundat resultat.  Vi är medvetna om att ett större antal intervjupersoner hade genererat i en 

större generaliserbarhet och högre validitet. 

 

Vi är även medvetna om att vårt val av analysmetod har medfört en både högre och lägre grad 

av tolkning. Vi har i viss mån hållit oss till konkreta berättelser när abstraktionsnivån inte är 

särskilt hög, men i andra fall där tolkningsnivån varit betydligt högre. Orsaken till det har varit 

att få en helhet och en mer sammanvävd studie. Vi har genom bilaga (3) försökt att nå en högre 

transparens för läsaren i detta, men vi är medvetna om fortfarande ligger en viss tolkningsnivå 

som läsaren inte kan komma åt.  

 

7.5 Vidare studier  
Flera deltagare upplever att orsakerna till psykisk ohälsa bland ensamkommande kan kopplas 

samman med långa väntetider ifrån bland annat Migrationsverket. Därför anser vi att detta är 

ett område som mer forskning bör ägnas åt. En fungerande skolgång är dessutom något som 

flera deltagare upplever är viktigt för att allt fler ensamkommande ungdomar skall må bättre. 

Det är ytterligare ett område som vi tycker är relevant och viktigt att studera vidare i. Mer 

kunskap om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och unga kopplat till de krav som de 

möter i Sverige kan bidra till bättre arbetssätt och bemötande hos kommuner, skola och 

Migrationsverket.  
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Bilaga (1) 

Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Sanna Svensson och Maria Odisho och studerar socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne i sjätte terminen och det har blivit dags för oss att 

skriva vårt examensarbete.  

 

Vi har båda aktivt följt och blivit påverkade av alla de människor som flytt till Sverige, i 

synnerhet från 2015 och fram till idag. Många ensamkommande barn och ungdomar kommer 

till Sverige med tunga bagage. Erfarenheter av krig, förföljelser och familjeseparationer visar 

forskning har en stark koppling till psykisk ohälsa och belastning. Detta har intresserat oss att 

undersöka vidare om ämnet. Syftet med vår studie är att skapa förståelse om personal från HVB-

hems upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. För att 

genomföra detta, tänker vi utföra intervjuer. Vi vänder oss därför till er, för att fråga om det 

finns intresse att delta i vår studie?  

 

Intervjuerna kommer att vara i ungefär 45 - 60 minuter och vi har en önskan om att få möjlighet 

att spela in materialet. Detta för att underlätta transkriberingen till studien. Deltagarna har själva 

möjlighet att välja plats för intervju. För att kunna genomföra vår studie vill vi därmed tydligt 

informera er om vilka rättigheter ni har. Vi vill även be er, förutsatt att ni vill delta, skriva under 

en samtyckesblankett som vi bifogar med denna informationen. Vi vill informera er om att 

deltagandet helt frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande. Materialet 

kommer enbart att användas i forskningssyfte. Vi kommer med hänsyn till sekretess, 

anonymisera både er och er arbetsplats. Åtkomst till materialet är skribenterna, handledare och 

examinator. Intervjumaterialet kommer att förstöras efter att studien är genomförd och 

godkänd. Studien kommer att publiceras, och vill ni få tillgång till den så skickar vi den 

självklart till er.  

 

Vi bifogar här ett samtycke som vi ber er läsa igenom och skriva under om ni vill delta i vår 

studie. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna maila oss!  
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Sanna Svensson Maria Odisho 

Mail: Mail: 

Telefon: Telefon:  

 

Lars Sörnsen (Handledare) 

Mail:  

 

Vi hoppas att ni vill delta i vår studie!  

Med vänliga hälsningar,  

Sanna och Maria 
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Bilaga (2) 

Intervjuguide 
 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav inom svensk samhällsvetenskaplig forskning för att skydda 

deltagarna. Dessa är:  

- Informationskravet: Informera om syftet, hur det kommer att genomföras, vad studien 

kan bidra med och att det är frivilligt samt att avbryta intervjun när som helst. 

- Samtyckeskravet: Att du samtycker till att delta.  

- Konfidentalitetskravet: Att vi kommer anonymisera. Vi kommer ej specifikt att nämna 

vilken stad/kommun ni arbetar i. Vid användning av citat kommer vi skydda deltagaren 

och använda citat av icke-känslig karaktär.  

- Nyttjandekravet: Empirin kommer enbart att användas till studiens syfte, vilka som 

kommer ha tillgång till materialet, samt att allt kommer att förstöras efter att studien är 

godkänd och publicerad.  

 

Inledning: 

-Sammanfattning 

-Semistrukturerad intervju 

- Vi kommer att ställa ett antal frågor. Vi kommer delvis att gå genom en följd, men vi menar 

att Du har möjlighet att få berätta fritt och djupgående om just dina upplevelser.  

- Följdfrågor kommer att ställas.  

- Intervjuns längd 30–45 minuter 

 

Presentation: 

1. Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn och ungdomar?  

2. Hur länge har du arbetat här, på detta HVB-hemmet? 

3. Utbildning? 

 

HVB 

4. Vilka är ungdomarna/målgruppen?  

5. Har de fått tut eller put? 

 

Psykisk ohälsa  

6. Vad skulle du säga att psykisk ohälsa är för något?  

7. Upplever du att det förekommer psykisk ohälsa bland ungdomarna? 

8. : Kan du berätta/beskriva på vilket sätt detta kommer till uttryck?  

9. I vilka sammanhang upplever du att den psykiska ohälsan visar sig bland ungdomarna? 

10. Vad upplever du att den psykiska ohälsan främst beror på? RESONERA!! 

 

11. Hur upplever du att ungdomarna hanterar den psykiska ohälsan? 

Följdfråga: Upplever du att ungdomarna är öppna/stängda med sitt mående? Resonera! 
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12. Hur upplever du att ungdomarna ser på psykisk ohälsa? 

Följdfråga: Upplever du att de förekommer skillnader i hur ungdomarna ser på sin egen 

psykiska ohälsa och andras?  

 

13. Upplever du att det finns olika uppfattningar/upplevelser om psykisk ohälsa i 

personalgruppen?  

- På vilket sätt?  

- Varför? 

 

14. Upplever du att personalen och ungdomarna har olika uppfattningar/upplevelser om 

psykisk ohälsa?  

- På vilket sätt? Upplever du att denna skillnad beror på något särskilt?  

- Varför?  

 

15. Hur upplever du ditt kunskapsläge/kompetens i relation till psykisk ohälsa?  

Följdfråga: Vad upplever du saknas?  

 

16. Hur upplever du att kunskapsläget ser ut bland ungdomarna avseende psykisk ohälsa?  

 

Utmaningar 

17. Upplever du att det finns svårigheter i att tolka och möta ungdomarnas behov?  

18. Vad är det för svårigheter och vad tror du att dem beror på?  

19. Vilka utmaningar upplever du att du möter i arbetet med ensamkommande ungdomar 

avseende psykisk ohälsa? 

20. Hur hanterar du dessa utmaningar?  

 

21. Finns det vissa situationer som du upplever är särskilt svåra att hantera? Varför?  

 

Arbetet  
22. Beskriv vad du tycker är viktigt i arbetet med att främja den psykiska hälsan?  

 

23. Hur resonerar du kring krockar mellan normer och värderingar i ditt arbete?  
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Bilaga (3)  

Subtema/ 

Underrubrik 

Kodning  Meningsbyggande enhet  

Deltagarnas 

definitioner av 

psykisk ohälsa  

Inte fungera i 

vardagen, 

Inte må bra,  

Symtom,  

 

När tankar och känslor gör att man inte 

fungerar i vardagen, att man inte mår bra, 

det är mardrömmar, det är ångest, 

depression, självskadebeteende, oro.  

Attityder till psykisk 

ohälsa 

Normer, 

Utbildningsgrad,  

Personliga 

erfarenheter. 

Det finns inte ifrån de länderna så mycket 

som de kommer ifrån, vissa vet ju inte vad 

psykisk ohälsa är för någonting. normer, 

tänker jag att det beror på i samhället, under 

vilka omständigheter man växer upp under 

och vad man har med sig i bagaget, 

utbildningsgrad tänker jag också. 

Personliga erfarenheter, hur man är som 

människa  

Den psykiska 

ohälsans uttryck 

Psykosomatiskt, 

Aggression,  

Tystlåtenhet  

Missbruk 

Det är jättemycket sömnproblem, 

huvudvärk, ont i magen, utåtagerande, svårt 

med impulskontrollen, ilska...det är ju hela 

situationen tänker jag…trauman, PTSD 

med mera. Det är stora problem med 

narkotika och missbruk. Vissa kan ju vara 

så väldigt att de sluter in sig, att de inte vill 

prata så mycket. 

Den psykiska 

ohälsans orsaker 

Utanförskap,  

Utåtagerande,  

Stänga sig inne 

Men det är nog all press som de utsätts för 

och sen att man inte har det här sociala 

nätverket, man har inte sin familj, man har 

inte samma förutsättningar som alla andra 

ungdomar har, det svenska samhället, 

skolan och så…man kan känna sig ganska 



  
 

57 
 

utanför samhället. En del vill väldigt gärna 

prata om sitt mående, andra vill inte de. De 

vill inte att de ska existera, ja vill vara 

stänga sig inne och inte alls vara mottagliga 

och en del är ju som ett rinnande vatten. 

Mötet med andra 

sociokulturella 

föreställningar 

Kulturkrock, 

Språk, 

Ålder,  

Olika 

levnadshållanden.  

Här är det ju ofta ett helt annat sätt att leva, 

alltså kulturerna skiljer sig jättemycket. 

Det är åldersskillnader, språkskillnader, 

kulturskillnader. Ja, det är ju många 

kulturkrockar. Sen är det ju kulturella 

skillnader som man ofta glömmer bort. 

Åldern på de ensamkommande har ju 

varierat ganska mycket och det märker 

man ju på boendena. Eftersom de flera 

kommer ifrån samma land så kulturellt så 

är det inte okej att säga att man mår inte 

bra psykiskt, då räknas man som icke-

normal.  

Språkbarriärer Svårt för språket,  

Tolk blir tredje part, 

Olika benämningar  

 

De känner sig dåliga för de har svårt för 

språket, för det första är det ju att man inte 

kan prata samma språk, och för det andra så 

får man ju ofta begära in tolk och då blir det 

en tredje part som ska lägga sig i. En 

ungdom kan tycka att det är jättejobbigt att 

prata genom en tolk. Ja så man kanske bara 

sätter olika namn men vi pratar om samma 

sak, så det gäller att bara att förstå själva 

kommunikationen, vad är alltså själva 

budskapet och inte orden som sägs utan 

budskapen som ligger bakom orden.  

Yttre 

omständigheter 

Tidspress, 

Långa väntetider, 

Vi hinner ju inte tillmötesgå alla behoven 

liksom, det har fått för fort. Att hinna med 
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Krav från skolan, 

 

alla och att se alla också, för vi jobbar ju 

under tidspress och det finns inte så många 

i personalen som jobbar med den psykiska 

ohälsan. Det tar alldeles för lång tid innan 

folk kan få hjälp…  om de ens kommer till 

BUP vill säga, det är ju inte särskilt ofta det 

gör de heller, dels för att de själva inte vill, 

dels för att det är jättesvårt att få tider. 

Känslor av 

hjälplöshet 

 Tillmötesgå behov, 

Det gör ont i en 

Men hur ska man säga till någon som 

förlorat allt i livet att det löser sig, att det 

blir bra? När de inte säger någonting, det 

gör ont i en (…) och då kan man redan ha 

använt sig av alla sina knep men kan men 

ändå…ja… 

Att känna 

sammanhang 

Känsla av 

sammanhang,  

Rutiner 

Man ska ha känsla av sammanhang, det är 

meningsfullt för mig att vara här, 

utmaningen ligger i att få dem att komma in 

i rutiner. Framförallt att hitta saker de mår 

bra av. Speciellt alltså skola, som 

framförallt är jätteviktigt. 

Att vara 

medmänniska 

Vara människa,  

Finnas där 

Ja och sen tror jag att det är viktigt att bara 

få vara människa. Att finnas där, att de ska 

veta att jag, eller att de har någon som de 

kan vända sig till. Nu är det min tur att 

hjälpa. 

 

 


