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Detta är en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Syftet med 

studien är att belysa vilka förhållningssätt och strategier som tillämpas av personal vid 

HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. För 

att uppnå syftet och frågeställningarna har vi undersökt personalens erfarenheter inom 

HVB verksamheter genom semistrukturerade intervjuer. Studien bygger på utsagor från 

personalen om deras erfarenheter och upplevelser kring psykisk ohälsa bland de 

ensamkommande barnen, vilka svårigheter de möter i deras arbete och vad som är viktigt 

att tänka på i arbetet med ensamkommande barn.  

 

Resultatet i studien visar att boendepersonal beskriver att ungdomarnas psykisk ohälsa 

kommer i uttryck genom frustration, aggression, ångest, självskadebeteende och 

missbruk, vilket är i linje med vad som visats i tidigare forskning om ensamkommande 

barn som en utsatt grupp som har varit med om traumatiska upplevelser vilket kan ha 

påverkat deras psykiska hälsa (Hessle 2009, Batista m.fl 2007). HVB personalen 

beskriver arbetet med att skapa trygghet och möjlighet till tillförlitliga relationer med de 

ensamkommande barnen som sin viktigaste funktion. Intervjupersonerna beskriver att det 

är viktigt att vara tillgänglig och stödjande för barnen för att de ska känna sig delaktiga i 

meningsfulla situationer. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som har varit med och möjliggjort denna studie. 

Tack till alla deltagare som ställt upp och blivit intervjuade. Deras historier och berättelser 

har varit värdefulla. Utan dem hade studien inte varit möjlig. Vi vill skänka ett tack till 

vår handledare som med sitt engagemang gett oss feedback, vägledning och motivation 

under arbetets gång. Tack till våra familjer som stöttat oss genom allt. Slutligen vill vi 

rikta ett tack till varandra. Vi har uppmuntrat och inspirerat varandra att gå mot målet att 

genomföra studien. 

 

 

Lamija Repesa 

Natasha Zandi  
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa är utbredd bland de barn som har flytt eftersom en stor mängd av barnen 

har erfarit traumatiska händelser både före, under och efter flykten (Bris Rapport 2017:3). 

Björn Axel Johansson (2009) hävdar att de traumatiska upplevelserna som de 

ensamkommande barnen upplevt både före och efter flykten har stor betydelse för deras 

fortsatta psykiska hälsa. Exempel på trauman före flykten kan vara krigsupplevelser, 

sexuella övergrepp och förlust av en förälder. Isolering, ensamhet, språk- och 

bostadsproblem och oklar asylprocess är exempel på traumatiska faktorer efter flykten. 

Detta bidrar till att risken är stor att de ensamkommande barnen utvecklar psykiska 

symtom, såsom depression eller Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) (Johansson, 2009). 

På grund av detta är denna målgrupp särskilt sårbar då integrationsprocessen måste ske 

samtidigt som barnen handskas med deras psykiska ohälsa. Det har även konstaterats att 

det är en viktig förutsättning att ha en god psykisk hälsa för att kunna etablera sig i 

samhällslivet och på arbetsmarknaden (Tinghög m.fl., 2016).  

 

Trots att det finns en medvetenhet att det är viktigt med en god psykisk hälsa för 

etableringen är det många barn och unga som inte får den hjälp de behöver. 

Socialstyrelsen (2013) skriver i sin rapport att det är en stor utmaning för barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) att tillämpa och hitta rätt vård samt behandling för de barn som 

utvecklat psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Det har samtidigt framkommit i en 

rapport från Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) (2014) att ensamkommande barn 

inte talar om sitt psykiska mående med boendepersonal trots sin inre oro, situation och 

ångest över sina familjer i hemlandet (Sveriges Kommuner & Landsting, 2014). 

 

I Socialstyrelsens rapport  (2013) framkom det att personal på hem för vård eller boende 

(HVB) upplever att det är svårt för dem att skapa hemlika förhållanden för de 

ensamkommande barnen. Personalen menar att det mesta av arbetstiden går ut på att 

hantera det som sker i vardagen “här och nu” och att fokus riktas ofta till regler och 

uppfostran på bekostnad av det relationsskapande arbetet. De framförde att detta 

förmodligen bidrar till att konflikter uppstår både bland barnen och mellan personalen 

och barnen. I rapporten framgår det även att personal har haft otillräcklig kompetens till 

att möta de ensamkommande barnens behov, då många av barnen mår dåligt. Personalen 

beskrivs behöva mer utbildning för att bättre kunna nå ut till barnens behov men även 

mer kunskap om asylprocessen och vilka påfrestningar det kan innebära (Socialstyrelsen, 

2013). I SKL:s rapport redogörs hur personalen arbetar och agerar i sitt arbete på boendet 

är grunden för verksamheten, hur boendet fungerar präglas av personalens samarbete och 

kompetens. Även hur värdefullt det är att ha en bra och kompetent personal eftersom det 

är de som ska lära de ensamkommande barnen om normer som finns i samhället, det nya 

landets värderingar och de skrivna och oskrivna reglerna (Sveriges Kommuner & 

Landsting, 2014) 
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Ensamkommande barn är en grupp som ofta kolliderar med samhällets grundläggande 

normer och är ännu inte inkluderade i samhällets gemenskaper vilket gör det pedagogiska 

sociala arbetet betydelsefullt. Att arbeta socialpedagogiskt bygger på att identifiera 

barnens förutsättningar, sätta fokus på hinder och möjligheter samt hjälpa individen att 

inkluderas. Det är viktigt att ensamkommande barn har god psykisk hälsa för att kunna 

etablera sig i samhällslivet, detta kan man genom socialpedagogiskt arbetssätt uppnå då 

man hjälper individen att inkluderas och uppnå delaktighet (Cederlund & Berglund, 2017, 

Tinghög m.fl., 2016) 

 

Intresset för att inleda studien väcktes under vår tidigare litteraturstudie där vi undersökte 

vad tidigare forskning visat angående psykisk ohälsa hos ensamkommande barn. 

Resultatet i litteraturstudien visade att ensamkommande barn ofta lider av psykisk ohälsa 

på grund av traumatiska händelser i hemlandet, under flykten och i ankomstlandet. Dessa 

tre perioder ligger till grund för att kunna förstå barnens psykiska hälsa, där de bland 

annat kan ha upplevt våld, sexuella övergrepp, krig, oro med mera. Ensamkommande 

barn har även separerats från familjen som är en skyddsfaktor för deras psykiska hälsa, 

därför är barnens kontakt och band med familjen en viktig faktor för deras vardagliga 

livskvalité.  

 

Utöver vår litteraturstudie har vi även erfarenhet med att jobba med målgruppen vilket 

också var en faktor till varför vi valde detta ämne. Efter att ha fått kunskap om psykisk 

ohälsa hos ensamkommande barn genom tidigare forskning ville vi undersöka på djupet 

hur det faktiska arbetet ser ut och få en verklighetsbild. Därför ville vi undersöka 

kunskapen och erfarenheterna hos professionella som jobbar på HVB-hem för 

ensamkommande barn som möjligtvis skulle kunna dela med sig av sin erfarenhet kring 

problematiken.  
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2 Bakgrund 

2.1 Om ensamkommande barn  

Ett ensamkommande barn är en person som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och 

är under 18 år (Migrationsverket m.fl., 2017). De flesta ensamkommande barn som 

kommer till Sverige är mellan 16 och 17 år och är mestadels pojkar. Vanligen finns det 

ingen huvudorsak till varför ett barn lämnat sitt hemland och orsakerna till flykt samt 

separation från familj och hemland är flera. En utlösande faktor kan vara en enskild 

händelse men bakom den ligger det ett flertal skäl, bland annat krig, förföljelse, 

trafficking, separation och tortyr  (Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004). 

Migrationsverket har fört statistik på antal asylsökande barn i Sverige där det påvisar att 

mellan åren 2000 och 2018 kom det 67 929 ensamkommande barn till Sverige, varav 35 

369 av dessa kom år 2015. Av dessa barn var en fjärdedel flickor och resterande var 

pojkar. Av de totala 67 929 barnen är 33 645 av dessa från Afghanistan. Många kommer 

även från Somalia, Syrien, Eritrea, Irak och Marocko (Migrationsverket, 2018). Eftersom 

regeringen beslutade att införa gränskontroller efter det höga antalet asylsökande år 2015 

skedde det en kraftig minskning och år 2017 var det 1334 ensamkommande barn som 

sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 2018).  Gränskontrollen innebär att polisen 

kontrollerar att personer som reser in i Sverige har tillåtelse att resa in och vistas i landet 

(Polisen, 2018).       

 

2.2 Mottagandet av ensamkommande barn 

2.2.1 Ankomstkommun  

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige är det kommunen som barnet först har 

en myndighetskontakt i som ansvarar för att ge barnet ett tillfälligt boende, en så kallad 

ankomstkommun. Barnet får bo i det tillfälliga boendet fram tills Migrationsverket 

anvisar barnet till en annan kommun som får ta över ansvaret, denna kommun kallas 

anvisningskommun. Det är upp till anvisningskommunen att bestämma hur barnet ska bo, 

antingen i familjehem eller gruppboende. Anvisningskommunen ansvarar även för att 

barnet får rätt stöd och hjälp, detta enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen 

ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser samt se till att barnet erbjuds 

skolundervisning (Migrationsverket m.fl., 2017). 

 

2.2.2 Olika myndigheters ansvar  

Det är flera myndigheter som ansvarar för olika delar gällande de ensamkommande 

barnen, både för barnen som är i asylprocessen och barnen som har fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT). Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret. 

Förutom att de anvisar barnet till en kommun, betalar de ut dagersättning och särskilt 

bidrag, ansvarar för hälsoundersökning, efterforskar barnets vårdnadshavare, utreder och 

fattar beslut om uppehållstillstånd och arbetar med återvändande i anslutning till de barn 

som fått avslag och inte får stanna i Sverige (Migrationsverket m.fl., 2017, 

Socialstyrelsen, 2016). Kommunens ansvar är det så kallade praktiska mottagandet, här 
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ingår boende, daglig omsorg, eventuellt särskilt stöd, god man och skolgång. 

Normaliseringsprincipen är grunden för det kommunala mottagandet av 

ensamkommande barn och innebär att alla barn som vistas i Sverige ska omfattas av 

samma omvårdnadssystem (Socialstyrelsen, 2016). Landstingets (numera region) ansvar 

är de ensamkommande barnens hälso- och sjukvårdsinsatser och tandvård, på samma 

villkor som barn som är bosatta inom landstinget (5 § lagen om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m.fl.). Detta begränsas när barnet fyller 18 år (Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.3 Ensamkommande barns rättigheter  

Ensamkommande barn har samma rättigheter som alla barn som befinner sig i Sverige 

när det gäller hälso- och sjukvård, inklusive psykisk vård, detta enligt artikel 24 i 

barnkonventionen och artikel 12 i konventionen om sociala och kulturella rättigheter 

(Bris Rapport 2017:3). Ensamkommande barn har även rätt att gå i förskola och skola. 

Barnet får en god man under asylprocessen som företräder dem som en vårdnadshavare 

(Migrationsverket m.fl., 2017).  Carl Göran Svedin som är forskare på Linköpings 

universitet säger att bristerna är uppenbara och att det har påtalats till regeringen, att 

hälso- och sjukvården sviker och att Sverige inte följer FN:s Barnkonvention. Svedin 

hävdar att de ensamkommande barnen har rätt att bli utredda och få rehabilitering, och att 

BUP och landstinget inte har upprätthållit sitt ansvar (Barnombudsmannen, 2017). 

 

2.4 Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn 

Det är lämpligt att personal på HVB har kunskaper om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck 

då den psykiska ohälsan förekommer i större utsträckning bland ensamkommande barn 

än övriga jämnåriga. Det kan bland annat vara nödvändigt att personalen har kunskap 

om bemötande vid krisreaktioner, självskadebeteende och självmordstankar. Eftersom 

de ensamkommande barnen ofta har varit med om traumatiska händelser är det 

väsentligt att personal har ett traumamedvetet bemötande. Det syftar på att tillgodose 

barnens behov av trygghet, goda relationer och hjälp med att hantera sina svåra känslor. 

Det är även viktigt för personalen att tänka på att barnens individuella behov kan 

variera, detta beroende på hur de mår och om de känner oro för bland annat sin familj 

(Socialstyrelsen, 2017b).  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn 

Ensamkommande barn är en särskild utsatt grupp. De är sårbara, inte bara för att de har 

förlorat sin trygghet som till exempel familj, men även för att de har en extra hög risk för 

försummelse, missbruk och sexuella övergrepp (Fazel & Stein, 2002). Många av de 

ensamkommande barnen går igenom olika trauman som kan vara separation från familj, 

hot om livet, fysiskt våld, tortyr och fängslade (Batista-Pinto-Wiese & Burhorst, 2007). 

Detta leder till att många av de ensamkommande barnen lever med ångest, depression 

och posttraumatisk stressyndrom (Derluyn & Broekaert, 2007). Forskning kring 

asylsökandes psykiska mående visar att ensamkommande barns psykiska hälsa är 

betydligt sämre än de barn som anländer tillsammans med sin familj till ankomstlandet. 

En skyddsfaktor som sägs fungera är att ha föräldrar närvarande eftersom förekomsten av 

en förälder har visat sig vara ett viktigt skydd för barn mot stressreaktioner i svåra 

situationer (Batista, Weise & Burhorst, 2007). Manicha Hélio (2017) bekräftar detta i sin 

studie som visar att ensamkommande barn i Sverige behöver mer psykiatrisk vård än barn 

som kommit med sina föräldrar. Även Marie Hessle (2009) hävdar att föräldrarna är en 

viktig faktor för barnen. Kontakten och bandet de ensamkommande barnen har med 

familjen i hemlandet visar sig vara en viktig del för barnens vardagliga livskvalité 

(Hessle, 2009). 

 

Förutom detta beskriver Hessle (2009) andra roller som har varit viktiga på barnens väg 

till socialisering och etablering i Sverige, dessa roller kan till exempel vara engagerade 

lärare under skoltid, stödjande personal på gruppboendet, stödjande psykologer och 

terapeuter i behandlingssammanhang (Hessle, 2009). Barnen i Hessles (2009) studie fick 

möjligheten till ett psykosocialt stöd genom hälsoundersökningar och på en tioårsperiod 

har barnen etablerat sig i Sverige (Hessle, 2009). Att ha socialt samband med andra 

människor som har upplevt samma sak eller befinner sig i samma situation samt kontakten 

med familjen i hemlandet har visat sig vara viktig faktor i etableringen (Hessle, 2009). 

Även Batista m.fl (2007) belyser vikten av tidig behandling för ensamkommande barns 

psykiska hälsa. De hävdar att behandlingen kan hjälpa barnen att anpassa sig till det nya 

samhället och landet (2007).  

 

Enligt Derluyn och Broekaert (2007) är de traumatiska upplevelser de ensamkommande 

barnen erfarit men även de dagliga stressorerna faktorer till deras psykiska ohälsa. Även 

Fazel och Stein (2002) skriver om den psykiska ohälsan hos de flesta som har flytt. Den 

kan förstås i tre olika etapper: i sitt hemland, under flykt och i ankomstlandet. Många som 

har flytt har upplevt trauman i sina hemländer vilket ofta har lett till att de tvingats fly. 

Anledningarna är många, till exempel krig, våld eller tortyr. En vanlig erfarenhet hos barn 

som flytt är osäkerheten i generella drag, till exempel avsaknaden av föräldrar. Flykten är 

också en ytterligare stress. Flykten kan ta flera månader eller år och det finns risk att de 

utsätts för livshotande faror. Barnen som flyr kan under denna tid separeras från sina 

föräldrar, antingen av misstag eller som en taktik för att säkerställa barnens säkerhet. Flera 
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barn skickas till ett nytt land i begäran av föräldrarna, antingen som den enda 

representanten som familjen har råd att skicka bort men också i hopp om att barnet ensam 

skulle få bättre chanser att få asyl i ankomstlandet. I ankomstlandet strävar barnen efter 

att få ett jobb där inkomsten är hög och skicka pengar till sin familj i hemlandet (Derluyn 

& Broekaert, 2007). Samtidigt känner barnen en stor plågsam oro för familjen som är 

kvar i hemlandet (Hessle, 2009). Den sista etappen handlar om att komma till ett nytt land 

och försöka anpassa sig, vilket innebär tid och ytterligare stress samt svårigheter, till 

exempel att försöka integrera sig i ett nytt samhälle. Under denna tid kan barn behöva 

tidigt anta den vuxna rollen. Denna period kallas som en period av ”sekundärt trauma” 

(Fazel & Stein, 2002). 

 

3.2 Den psykiska ohälsan i ankomstlandet 

Ensamkommande barn lever ofta med ångest, depression och internaliserade symtom, 

men såväl som de traumatiska händelserna påverkar den mentala hälsan, påverkar även 

de dagliga stressorerna denna (Vervliet m.fl., 2013). Bland annat kan intervjuerna som 

ingår i asylprocessen vara en stressor och ett trauma för barnen. Även Johansson (2009) 

hävdar att det kan vara psykiskt påfrestande med den oklara asylprocessen, men även ett 

beslut om PUT för traumatiserade ensamkommande barn kan även utlösa psykiatriska 

komplikationer (Johansson, 2009).  Samtidigt som detta sker ska barnen anpassa sig till 

ett nytt samhälle, nytt språk, vanor och hitta sin roll och position i detta. Barnen upplever 

ganska snabbt att de mål, drömmar, uppgifter och planer som de hade när de kom till 

mottagarlandet kommer bli mycket svårt, speciellt när de kommer underfund med deras 

begränsade möjlighet att få stanna i ankomstlandet (Derluyn & Broekaert, 2007).  

 

Annan forskning som visar att det finns oro och osäkerhet bland de ensamkommande 

barnen är Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i 

Sverige (Backlund m.fl. 2012). Backlund m.fl. (2012) redogör för att den första tiden i 

Sverige beskrivs som en fortsatt resa efter flykten, där de ensamkommande barnen 

upplever otrygghet och osäkerhet. Barnen saknar föräldrar eller andra anhöriga som leder 

till att de har en bristande kontroll över sin livssituation, då de befinner sig i en ny miljö 

med nya normer att lära sig, nytt språk samtidigt som de konstant oroar sig över att bli 

utvisad. 

  

Ett annat orosmoment är att barnen oftast inte vet vad som har hänt deras familj, detta 

leder till att barnen känner skuldkänslor för att de har kommit till Sverige medan deras 

familj är kvar i hemlandet. Att skapa kontaktnät i det nya landet samt skolans viktiga roll 

är av stor vikt i rapporten, genom skolan får barnet en viktig kontakt med det nya 

samhället vilket är en betydelsefull faktor för en lyckad integration i samhället (Backlund 

m.fl., 2012) 
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3.3 Personalens bemötande 

I artikeln ”Ensamkommande flyktingbarn måste få stöd” beskriver Henry Ascher (2009) 

att traumatiska upplevelser i hemlandet har stor påverkan över de ensamkommande 

barnens hälsa och välbefinnande under den första tiden i ankomstlandet. Enligt Ascher 

(2009) är bemötandet av de ensamkommande barnen i ankomstlandet en avgörande faktor 

för ensamkommandes hälsa på längre sikt. Det finns dock viktiga hälsofrämjande faktorer 

som kan ge stöd. Han tar upp skola, boende, goda sociala nätverk och stödjande vuxna 

som exempel (Ascher, 2009). Ascher (2009) menar att den kunskap som finns bland olika 

professioner som möter denna målgrupp har en avgörande roll för ensamkommande barns 

psykiska hälsa på sikt. Han beskriver vikten av att bemöta dessa barn med respekt, 

omsorg, kunskap och kärlek för att kompensera för de avbrott i omsorg de varit med om. 

Om detta stöd brister riskerar det att skada barnens tillitsförmåga till medmänniskor och 

omgivning. Vidare betonar Ascher (2009) att det är viktigt att inte betrakta barnen enbart 

som passiva offer (Ascher, 2009). 

 

Eide och Hjern (2013) beskriver i sin artikel att den kunskap och omsorg de 

ensamkommande barnen får under de första åren i ankomstlandet tillsammans med sin 

egen drivkraft för att skapa en positiv framtid, är nyckeln till deras mentala hälsa och 

långstridig anpassning. Att identifiera och skapa skyddande faktorer kan främja och lindra 

effekterna av traumatiska minnen. Genom att ventilera och bearbeta svåra erfarenhetet 

och upplevelser som har orsakat psykisk ohälsa, blir därav en viktig roll för de som jobbar 

med ungdomarna (Eide & Hjern, 2013). Även Åkerlund (2016) trycker på vikten av att 

jobba enhetligt bland personal. 

 

I Åkerlunds (2016) avhandling studerar hon HVB-hem som institution och dess sociala 

livsmiljö för ensamkommande barn. Placering av barn på institution i Sverige motiveras 

och genomförs i allmänhet av att de ensamkommande barnen inte har någonstans att bo 

och att de saknar en familj i Sverige. Åkerlunds studie har gått ut på att följa det vardagliga 

livet med en grupp ensamkommande som har haft skilda erfarenheter och upplevelser. 

Hon skriver att ett återkommande tema i studier om ensamkommande barn och ungdomar 

är vikten av att de får möjlighet att skapa relationer med trygga och engagerade vuxna, 

vilket i detta fall är boendepersonal. I studien beskriver Åkerlund (2016) att samspelet 

mellan ensamkommande barn och personal tydliggörs i hög utsträckning av det pågående 

vardagslivet, att barnens mående kommer till uttryck genom tystnad eller 

underkommuntikation. I samband med detta visar resultatet på hur personal bygger sina 

uppfattningar om de ensamkommande barnens livserfarenhet på sina egna antaganden 

(Åkerlund, 2016). 

  

Åkerlund (2016) hävdar att kunskap kring de ensamkommande barnens tidigare 

livserfarenheter saknas vilket orsakar osäkerhet och tvivel bland personal. Hessle (2009) 

bekräftar detta och lyfter fram att personal på HVB-hem har en bristande kompetens vad 

gäller psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Detta i sin tur medför att barnen 

undanhåller sina känslor och blir stängda. I studien redogörs det även hur barnen tydligt 
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sökte sig till den personal som intresserade sig för en dialog, deras bakgrunder och 

livserfarenheter där det också uppstod ett känslomässigt samspel på ett djupare plan i 

relationen (Åkerlund, 2016). En viktig slutsats som Åkerlund tar upp är, för att barnen 

ska integrera och bearbeta sitt förflutna med det liv dem har nu används de i personalen 

som en utvecklingsresurs.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa hur olika förhållningssätt och strategier kan tillämpas av personal vid 

HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

- Hur kan personal upptäcka och förebygga psykisk ohälsa bland 

ensamkommande barn? 

 

- Vilka förhållningssätt och strategier kan personal använda för att förebygga och 

hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn?  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från två teoretiska utgångspunkter; KASAM och Coping. Inom 

socialpedagogisk praktik kan KASAM komma till uttryck hos ensamkommande barn 

genom att det är en teori som förklarar människors hälsa utifrån olika nivåer, såsom 

samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Bland annat handlar samhällsnivån om 

meningsfullhet och gemenskap vilket är en pelare i socialpedagogiken, att aktivt arbeta 

för att människor ska integreras och ingå i en gemenskap oavsett psykisk hälsa, bakgrund, 

livsstil etc. Teorin om Coping är relevant inom socialpedagogisk praktik eftersom den 

kan kopplas till hantering av stress och trauman samt hanteringen av påfrestningarna i de 

ensamkommande barns tillvaro. Enligt denna teorin kan ensamkommande barn använda 

sig av copingstrategier genom att ha ett optimistiskt förhållningssätt i att förändra de 

negativa tankarna till något positivt, tränga bort traumatiska minnen och vara stresstålig.  

 

Genom att ha både KASAM och Coping som teorier i denna studie kan de 

ensamkommande barns känsla av sammanhang mätas och utifrån detta försöka förstå 

deras psykiska ohälsa och dessutom kan vi söka förståelse för vilka copingstrategier som 

används när en individ har förlorat sin känsla av sammanhang.  

 

5.1 KASAM 

Sociologen Aaron Antonovsky (1991) har utvecklat teorin om Känsla av sammanhang 

(KASAM). Antonovsky studerade vad det är som gör att människor klarar av att hålla sig 

friska under och efter svåra omständigheter och utformade utifrån detta en salutogen 

modell. Denna fokuserar på vad det är som orsakar och bevarar hälsa, till skillnad från 

patogenes som istället fokuserar på vad som orsakar sjukdom. Antonovsky menar då att 

det som är svaret på salutogenes är KASAM: ju starkare KASAM man har desto friskare 

är man. Man klarar av att stå emot svåra situationer och trauman om man har hög känsla 

av sammanhang (Antonovsky, 1991) 

 

I boken Hälsans mysterium  definierar Antonovsky KASAM enligt följande:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 

1991, s.41). 

 

Antonovsky skapade tre begrepp som skulle beskriva KASAM, dessa ansåg han var 

huvudkomponenter inom teorin. De tre begreppen kallade han: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Om man har hög KASAM har man höga värden på 

dessa tre komponenter och tvärtom, om man har låg KASAM har man låga värden på 

komponenterna (Antonovsky, 1991).  
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Begriplighet syftar på en människas upplevelser av yttre och inre stimuli, om dessa 

upplevs sammanhängande, strukturerade och ordnade eller kaosartade, slumpmässiga och 

oordnade. En hög känsla av begriplighet hjälper individen att kunna hantera framtida 

situationer som kan uppstå, då det finns en förväntan att det kommer vara förutsägbart för 

en person med hög känsla av begriplighet. Skulle en situation uppstå som kommer som 

en överraskning skulle en person med hög känsla av begriplighet kunna ordna och 

strukturera denna (Antonovsky, 1991).  

 

Hanterbarhet är överlag hur individen ser på motgångar i livet. Det handlar om hur 

individen själv ser på de resurser som finns till förfogande för att klara av vissa händelser 

i livet. Detta kan syfta på resurser såsom ens make eller hustru, vänner, Gud, en läkare 

etc., de man känner att man litar på och kan räkna med. En hög känsla av hanterbarhet 

gör så att individen inte känner sig ensam, försvarslös och orättvist behandlad av livet i 

svåra situationer (Antonovsky, 1991).  

 

Meningsfullhet är KASAMs komponent som handlar om motivation. Denna syftar på 

huruvida en individ känner att livet är meningsfullt. Till exempel att man känner att det 

är värt att lägga energi, kämpa och känna motivation att ta tag i situationer som kan uppstå 

i livet för att lösa saker och ting, istället för att endast se situationerna som en börda 

(Antonovsky, 1991). 

 

Tidigare forskning har visat att ensamkommande barn har upplevt många olika trauman, 

till exempel separation från familj, hot om livet, våld och tortyr (Batista-Pinto-Wiese & 

Burhorst, 2007).  Barnen upplevs även ha en bristande kontroll över sin livssituation, då 

de befinner sig i en ny miljö, med nya normer, nytt språk samt konstant oroliga att bli 

utvisade (Backlund m.fl., 2012). Detta bland annat gör att barnen mår psykiskt dåligt. 

Enligt KASAM har dessa barnen förlorat sin känsla av sammanhang i deras tillvaro så 

pass mycket att det påverkar deras psykiska hälsa, deras KASAM rubbas på grund av så 

pass stora trauman. Denna teori passar vårt forskningsproblem då KASAM kan förstå 

varför ensamkommande barns psykiska hälsa är som den är, man kan även genom 

KASAM förklara hur barnen kan återfå sin balans och därav må bättre. 

 

5.2 Coping 

Begreppet coping kan definieras som kontinuerligt föränderligt beteende, som är ett 

beteende en individ har för att klara av inre eller yttre krav som uppfattas som besvärliga. 

Inom forskningen har det engelska uttrycket coping kommit att användas för att beskriva 

hur människor hanterar svåra situationer på olika sätt (Lazarus & Folkman, 1991). Inom 

psykiatrin har begreppet coping förekommit under en längre tid och finns inom två skilda 

modeller, ”The animal model” och ”Ego psychology model”. Den förstnämnda bygger 

på Darwins evolutionistiska tankar där coping anses vara olika inlärda sätt att undfly 

obehag, modellen utgår från att en känsla av obehag ger en respons vars syfte är att skydda 

oss från fara. Den andra modellen utgår från att coping är kognitiva processer, till exempel 
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problemlösning eller förnekelse (Lazarus & Folkman, 1991). Trots att modellerna utgår 

från olika grunder har de båda gemensamt att coping är en respons på en känsla eller 

händelse med syfte att få oss att må bättre, det vill säga att coping är med andra ord vårt 

sätt att hantera olika situationer. Hanteringen av de olika situationerna kan därför ske både 

genom kognitiva processer som att förneka och genom aktiva handlingar som att undvika 

eller fly (Lazarus & Folkman, 1991). 

  

Lazarus (1999) menar att coping handlar om hur individer genom beteendemässiga och 

kognitiva ansträngningar väljer att hantera externa eller interna situationer som har 

resulterat till en stressfylld tillvaro. Copingstrategiernas effektivitet beror på individens 

personlighet, typ av stress och vilka möjliga utfall situationen medför. Personlig vinning 

och kontext är även en väsentlig roll för att en strategi ska bedömas som effektiv eller 

inte. En strategi kan bedömas som effektiv även om till exempel omgivningen uppfattar 

ett beteende ohälsosamt men individen i sig känner sig mindre stressad samt mår mycket 

bättre, vilket ökar individens personliga välmående. 

  

Det finns åtta copingkategorier som Lazarus (1999) har identifierat: distansering, 

självkontroll, konfrontation, sökande av socialt stöd, accepterande av ansvar, 

omvärdering av självbilden, undvikande/flykt samt problemlösning. Kategorierna kan 

grupperas efter vilken funktion de har, vilket kan vara problemfokuserade eller 

känslofokuserade.  De problemfokuserade strategierna är ett försök att skaffa information 

om en situation för att sedan ta sig an ett försök att förändra det som är negativt med 

situationen, oftast riktar sig dessa strategier mot omgivningen eller den egna 

personligheten (Lazarus, 1999). Känslofokuserade strategierna handlar å andra sidan om 

beteenden där syftet är att behärska samt kontrollera de känslor som upplevs när en 

stressfylld situation uppkommer, vilket leder till att man får lära sig att leva med 

situationen och de känslor som uppkommer. Dessa strategier uppstår när individen till 

exempel känner att situationen är okontrollerbar (Lazarus, 1999). 

 

Individer som befinner sig i en stressfylld situation är oftast inte selektiva när det gäller 

användandet av copingstrategier, man nyttjar sig istället av alla strategier som finns. Trots 

det finns det individer som föredrar en särskild sorts kategori medan en annan individ 

föredrar ur en annan kategori. Det tar tid för en individ att finna det bästa sättet att hantera 

en situation på då stressfyllda situationer oftast är komplexa. Man kan kalla det en 

prövoperiod där individen testar sig fram i olika strategier och som slutligen kommer 

fram till det sätt som känns och passar individen (Lazarus, 1999).  
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6 Metod 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas studiens metod, förberedelser, urval, datainsamling, analys av 

materialet samt de etiska överväganden studien har följt.   

 

6.1.1 Hermeneutistiska perspektivet  

Vi har i vår studie valt att använda kvalitativ metod, som lägger vikt vid hur individer 

tolkar samt uppfattar sin verklighet därav utgår studien även från den humanistiska 

tolkningsmetoden – hermeneutik, det vill säga tolkningslära (Bryman, 2018). 

Hermeneutik går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt och tolkning av 

meningen är det centrala temat i perspektivet. Syftet med hermeneutiken är att få en 

gemensam förståelse av meningen i en text (Kvale & Brinkman, 2014). När en forskare 

analyserar en text bör forskaren tolka texten utifrån författarens perspektiv där empati och 

hänsyn tas till den historiska samt sociala kontexten den framställdes i (Bryman, 

2018). Enligt Bryman (2018) vill man genom hermeneutiken förstå och tolka människors 

verklighet samt handlingar med utgångspunkt i den sociala kontexten. Utifrån individens 

sociala handlingar och dess betydelse vill man förstå och finna mening. 

  

I studien undersöks hur olika förhållningssätt och strategier kan tillämpas av personal vid 

HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. 

Därför har kvalitativ intervju använts, eftersom det är en metod för att få en djupare 

förståelse och inblick, där beskrivning från intervjupersonerna kan generera information 

som möter syftet och frågeställningarna.  

   

Den kvalitativa forskningen är induktiv, tolkande samt konstruktionistisk (Bryman, 

2018). Bryman (2018) beskriver att en kvalitativ forskning tolkar och analyserar 

meningar och ord, snarare än siffror, där man lägger vikt på generering av teorierna. 

Metoden är tolkningsinriktad vilket medför att förståelsen av den sociala verkligheten 

tolkas av andra i en viss kontext. I den konstruktionistiska ståndpunkten menar Bryman 

(2018) att tonvikten läggs på att sociala företeelser ses som en aktör av samspel mellan 

individer. Då studien har en hermeneutisk utgångspunkt där fokus ligger på att tolka och 

förstå människors handlande i den sociala kontexten, därav är en kvalitativ metod lämplig 

i denna studie. 

 

6.2 Planering och Genomförande  

6.2.1 Förberedelser och Datainsamling 

Vi har i denna studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket är en typ 

av kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi har även utformat en intervjuguide (bilaga A) som 

vi har utgått ifrån som innehåller en färdig uppställning av ämnen som berörs. Bryman 

(2018) skriver att det finns ett intresse i kvalitativa intervjuer när det gäller 

respondenternas egna uppfattning samt synsätt, genom öppenheten under intervjun kan 
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kunskap ges om vad respondenten själv tycker är relevant samt viktigt.  Med hjälp av 

olika ämnen med öppna frågor under intervjun ges respondenten möjlighet att vara mer 

flexibel när det kommer till att svara på frågorna. Utifrån vad respondenten har sagt ges 

även möjlighet till intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman, 2018). 

 

I första hand tog vi kontakt med verksamhetschefen på olika HVB för att få tillgång till 

möjliga deltagare. Kontakten med verksamhetschefen skedde genom e-post med 

förfrågan om möjlighet att få intervjua personal. I samband med detta skickades ett 

missivbrev om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till och forskningsetiska riktlinjer 

(bilaga B). All kontakt med chefer och deltagare har skett genom e-post, telefon och 

personlig kontakt. Intervjuerna har utgått från en sammanställd intervjuguide där vi som 

introduktion till intervjuerna informerade varje deltagare om de forskningsetiska riktlinjer 

som gäller; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Vi bokade möte med personal som tackade ja till deltagande i studien. Innan intervjuerna 

genomfördes utformade vi en intervjuguide (bilaga A) med frågor som vi använde som 

utgångspunkt när vi intervjuade respondenterna. Det är viktigt att intervjuguiden är tydlig 

och enkel att förstå för respondenten men även att vi som forskare är pålästa inom ämnet 

vi undersöker (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi frågade respondenterna om tillåtelse av 

ljudinspelning under intervjun vilket skedde genom våra mobiltelefoner. Fördelen med 

att spela in intervjuerna är att man friskar upp minnwr men även att vi noggrannare har 

kunnat analysera det som framkom under intervjuerna. När intervjuerna var utförda 

transkriberades materialet för att sammanställa empirin till studien. Vi förvarade 

ljudinspelningarna på våra mobiltelefoner ett tag innan vi kom i underfund med 

konfidentialiteten. Vi valde då att föra över alla ljudinspelningar till en extern hårddisk 

och därefter radera ljudinspelningarna från våra mobiltelefoner. När uppsatsen är 

godkänd kommer ljudfiler och transkriberingar att raderas och förstöras. 

 

6.2.2 Urval  

Vi valde intervjupersoner som vi ansåg skulle besvara våra frågeställningar på bästa 

möjliga sätt, detta kallas även ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2018) innebär ett 

målstyrt urval att göra ett strategiskt urval och de personer som väljs ut är relevanta för 

våra forskningsfrågor. Därav blir detta målinriktade urval en överensstämmelse mellan 

urval, vårt syfte samt problemformuleringar som kommer att undersökas (Bryman, 2018).  

 

Vårt urval består utav 5 intervjupersoner som arbetar eller har arbetat med 

ensamkommande barn. Intervjupersonerna är av både manligt och kvinnligt kön som 

arbetar eller har arbetat på olika HVB-hem. Respondenterna har olika lång 

arbetslivserfarenhet och olika utbildningsbakgrunder samt att medelåldern på 

respondenterna var 35 år. Med tanke på studiens tidsbegränsning har vi valt enheter som 

är geografiskt nära. Att intervjua personal som jobbar eller har jobbat med 

ensamkommande barn var relevant eftersom studiens syfte är att belysa vilka 
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förhållningssätt och strategier som tillämpas av personal som jobbar eller har jobbat vid 

HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos de ensamkommande barnen. 

Vi hade svårigheter med att hitta HVB som fortfarande är aktiva då många har stängt ner. 

Därför valde vi att kombinera personal som fortfarande jobbar på HVB för 

ensamkommande barn med personer som tidigare har jobbat med målgruppen. Vi hittade 

tre olika enheter inom samma organisation samt en oberoende individ som tidigare arbetat 

med ensamkommande barn. Vår tanke var att personalens upplevelser kunde skilja sig åt 

med tanke på de olika enheterna och att det därför var ett intressant urval.  

 

6.2.3 Analys  

 Vi har utgått från en hermeneutisk utgångspunkt vid analysen av intervjumaterialet. De 

verktyg som har använts för att få fram det insamlade materialet är transkribering, 

meningskoncentrering och tematisering. Vi började med att lyssna på de inspelade 

intervjuerna genom våra mobiltelefoner i samband med att intervjuerna var klara för att 

underlätta medan intervjutillfällena fortfarande fanns kvar i minnet. Transkriberingen har 

i första hand genomförts för att sammanställa empirin till studien.  För att säkerhetsställa 

en jämlik arbetsfördelning har vi suttit tillsammans och transkriberat ljudinspelningarna 

där vi har delat upp hälften var. Däremot har det insamlade materialet lästs och diskuterats 

gemensamt för att få ett mer trovärdigt resultat. Eftersom att vi har suttit tillsammans 

under hela uppsatsens tidsperiod har vi upplevt att det har underlättat för oss när vi har 

transkriberat, vilket har lett till olika diskussioner och en mer sammanhängande text. Vi 

har även under varje intervju tillsammans deltagit och delat upp i att ställa frågor. Vidare 

analyserade vi vår data med hjälp av meningskoncentrering, vilket innebär att forskaren 

sammanställer intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Meningskoncentrering kan beskrivas i fem olika steg, det första steget var att läsa och gå 

igenom materialet ett flertal gånger, detta för att få helheten i materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under det andra steget gjorde vi avgränsningar genom att få ut 

meningsenheter som framkom under intervjuerna. Vidare formulerade vi teman med 

olika meningar eller ord som representerade de olika meningsenheterna, vi valde att 

markera meningsenheter i intervjuerna med färg och formulera centrala teman. Under det 

fjärde steget ska forskaren ställa frågor till de meningsbärande enheterna utifrån studiens 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Det sista steget är att utifrån de teman som har gjorts 

utarbeta ett resultat. Vi eliminerade överflödigt material och samlade istället de teman vi 

ansåg vara jämförbara under tre rubriker som blev vårt resultat. Citaten vi har valt att 

redovisa under resultatkapitlet har i valt att finslipa språkmässigt. Vi har tagit bort 

onödiga upprepningar och vardagligt talspråk såsom: typ, ehm och alltså. Dock har vi 

gjort det med stor försiktighet och lyssnat om på ljudinspelningarna för att inte riskera 

missa den väsentliga och betydelsefulla innebörden i respondenternas utsagor. I analysen 

använde vi oss av två vetenskapliga teorier, KASAM och coping. 
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6.2.4  Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2018) är kvalitativ forskning induktiv, tolkningsinriktad och 

konstruktionistisk. Detta innebär att teorin genereras på underlag av de praktiska 

forskningsresultatet och att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på 

underlag av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.  För att säkerhetsställa 

de forskningsresultat som framkommer i studien belyser Bryman (2018) vikten av de 

kvalitetskriterier som finns. Reliabilitet och Validitet är två begrepp som används som 

kriterier för att säkerhetsställa kvaliteten i en studie. Båda begreppen har sitt ursprung i 

positivismen men har omtolkas och anpassats in i kvalitativ forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Reliabilitet hänför sig till huruvida man får samma resultat om man gör upprepade 

undersökningar av samma fenomen. I kvalitativ forskning är det oftast inte ett syfte att 

kunna få fram ett sådan resultat – naturligtvis kan resultat av intervjuer variera beroende 

på vem som intervjuas och vem som intervjuar, var detta görs, när i tid etc. Detta innebär 

även att möjligheten till att generalisera i en kvalitativ studie blir mycket svår eftersom 

den utgår från ett litet urval av deltagare och genererar en annan typ av kunskap (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi har därför i vår studie inte generaliserat erfarenheterna eller 

upplevelserna kring psykisk ohälsa bland personal som arbetar eller har arbetat med 

ensamkommande barn. Dock anser vi att det insamlade materialet har gett oss en inblick 

i hur personalen upplever sin verklighet i förhållande till studiens syfte. En fråga som 

ständigt ställs till intervjustudier är om resultaten är generaliserbara.  I kvalitativa studier 

är reliabilitet kopplat till tillförlitlighet i en mätning. Det handlar om hur noga en forskare är 

vid insamlingen och analysen av datamaterialet. Bedöms en studie ha hög reliabilitet 

förväntas det ge samma eller liknande resultat vid upprepade mätningar oavsett vem som 

genomför mätningen. Reliabiliteten visar på om en viss mätning är framtagen på ett 

tillförlitligt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi noga har utformat våra 

intervjufrågor i syfte att svaren ska vara jämförbara anser vi att studien får en ökad 

tillförlitlighet. Vi upplever att liknande svar skulle kunna fås i andra miljöer med andra 

respondenter.  

 

I kvalitativa studier handlar validitet om styrkan i ett yttrande och har inom 

samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstås undersöka. 

Det vill säga hur väl resultatet stämmer samman med studiens syfte och frågeställningar. 

Genom att intervjun innehåller öppna frågor som bjuder in till meningsfulla svar, kan man 

få ut informationsrika intervjuer som möjligt. (Kvale & Brinkmann, 2014). Det här är 

något vi har eftersträvat eftersom vi har utformat intervjuguiden med öppna frågor vilket 

har gett oss möjligheten till att kunna ställa följdfrågor. 

 

Vi har försökt att uppnå kvalitetskriterierna genom att respondenterna har fått information 

om studiens syfte och etiska riktlinjer samt att respondenternas yttrande har styrkts med 

citatform i resultatet, detta för att ge läsaren ett större tolkningsutrymme. För att läsaren 

ska få ett sammanfattande intryck av studien har vi eftersträvat en vetenskaplig kvalitet 
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genom metodologiska överväganden och studiens process. Eftersom studien har en 

hermeneutisk utgångspunkt kan tolkningsutrymmet se olika ut beroende på den egna 

förförståelsen, därav kan det bli en brist på objektiviteten. 

 

6.2.5 Etiska överväganden  

Studien kommer att utgå från Bryman (2018), Kvale och Brinkmann (2014) och 

Vetenskapsrådet (2017) samt de etiska riktlinjer som följer under en kvalitativ metod. 

Dessa etiska riktlinjer innehåller fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet,  nyttjandekravet samt vår roll som forskare  (Kvale & Brinkmann, 

2014). Varje individ har en rättighet, denna rättighet innebär att forskaren har en 

skyldighet att respektera deltagarnas personlig information som ges ut i samband med 

intervjun, denna information ska behandlas på ett konfidentiellt sätt. Forskaren ska även 

ta ställning att skydda deltagaren från tänkbara risker och konsekvenser genom att 

behandla det insamlade materialet på ett konfidentiellt sätt. För att hålla en hög kvalitet 

ska forskningen genomföras på ett etiskt sätt genom att säkerhetsställa integritet och 

kvalitet (Bryman, 2018). Följande krav beskrivs nedan: 

  

Informationskravet  

Deltagarna i undersökningen har blivit informerade om syftet med undersökningen, 

vilken roll de har i arbetet, vilka villkor som gäller, att deras deltagande är frivilligt (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Deltagarna har även fått information om att de får avbryta sin 

medverkan fram till dess att data är insamlat.  

 

Samtyckeskravet  

Vi har fått samtycke av verksamhetschefen på de boenden där vi har intervjuat personal, 

därefter även fått samtycke av deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Konfidentialitetskravet  

Vi informerade deltagarna om att det insamlade materialet endast skulle användas utav 

oss. Vi informerade även om att i vissa fall kan det ske att handledaren eventuellt 

examinatorn kan ta del utav den insamlade data och att den endast kommer att existera 

tills uppgiften är klar. Även information som kan göra att någon annan kan känna igen 

personen som deltar i forskningen kommer att tas bort, till ex. vilken stad, vilket boende 

och personliga identifikationer  Det ska i princip vara praktiskt omöjligt för utomstående 

att komma åt uppgifterna om deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014) (Vetenskapsrådet, 

2017).  

 

Nyttjandekravet  

Vår insamlade data används endast till den här uppsatsen. Detta har deltagarna underrättas 

om (Kvale & Brinkmann, 2014).   
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att redovisas. Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar har vi valt att tematisera resultatet under tre olika rubriker: Den 

psykiska ohälsan hos ensamkommande barn, svårigheter i arbetet med ensamkommande 

barn och viktigt att tänka på i arbetet med ensamkommande barn. För att kunna 

anonymisera respondenterna så mycket som möjligt och skilja på de olika 

respondenternas yttranden kommer de att benämnas som IP1-IP5. I resultatet använder 

respondenterna sig ofta av “ungdom/ungdomar” när de syftar på “ensamkommande 

barn”. Vidare kommer resultat att redovisas i mindre underrubriker med olika teman och 

utifrån valda teorier kommer även analysen att redovisas. 

 

7.1 Den psykiska ohälsan bland ensamkommande barn 

Alla respondenter uttrycker tydligt att psykisk ohälsa förekommer bland 

ensamkommande barn. Nedan beskrivs personalens upplevelser och berättelser som vi 

har valt att dela upp i två teman, detta på grund av att respondenternas svar på hur den 

psykiska ohälsan uttrycker sig bland barnen varierade. 

 

7.1.1 Psykiska ohälsans uttryck 

Flera av respondenterna berättade om hur den psykiska ohälsan hos de ensamkommande 

barnen uttrycker sig genom att barnens handlingar bygger på frustration och att det är på 

grund av deras psykiska ohälsa. IP2 berättar om en händelse där en ungdom inte fått nya 

bananer, då han inte var nöjd med de som stod framme. Detta ledde till att ungdomen blev 

arg och kastade porslin samt att polisen fick tillkallas. Respondenterna menar att det är 

något större som oftast ligger bakom handlingar såsom denna.  

 

“Jag har också märkt att det ligger psykisk ohälsa bakom dem när de slänger 

bordet eller blir arga för det minsta lilla. Då vet jag liksom att det är någonting. 

Problemet är inte att maten inte smakade bra, problemet är något annat, då har 

jag vetat att det ligger något bakom.” (IP1) 

 

Precis som IP1 berättar i ovanstående citat, bekräftar IP2 att mycket frustration kan 

komma upp när till exempel maten inte är god. Hen menar att det är något som visar på 

att det är en ungdom som inte mår så bra och har inre spänningar. IP4 förklarar även att 

deras utåtagerande kan bero på faktorer såsom brist på språket vilket leder till att barnen 

inte får ur sig det på andra sätt. 

 

Flera av respondenterna berättar om hur den psykiska ohälsan även visar sig bland de 

ensamkommande barnen genom tydliga tecken. Det kan vara allt ifrån 

självskadebeteende, missbruk och depression till att de söker läkarvård för besvär som har 

uppkommit på grund av deras psykiska ohälsa, det vill säga psykosomatiska besvär. IP1 

berättar om att det även har gått så långt att hen har varit med om att flera barn har försökt 

ta livet av sig.  
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7.1.2 Riskfaktorer för psykisk ohälsa 

Flera av respondenterna berättar om hur de ensamkommande barnens minnen från före 

och under flykten kan leda till att de får psykiska besvär. IP1 lyfter bland annat att hen 

inte tycker det är konstigt att de ensamkommande barnen lever med psykisk ohälsa när de 

förlorat familjemedlemmar på grund av IS (Islamiska Staten) eller talibaner, har familjer 

kvar i hemlandet som har det svårt rent socioekonomiskt och att de har kommit till ett 

land där många kollar på dem med “onda ögat” och har ett kallt bemötande. Vidare 

fortsätter IP1 med att berätta om afghanska danspojkar (bacha bazi) och prostitution. 

Många av de ensamkommande barnen som varit med om sådana händelser har skämts 

väldigt mycket och hanterat det genom att skoja bort det, som att ingenting har hänt. Även 

IP2 berör detta ämne: “Det är ett litet ensamkommande barn som inte har pengar, då vet 

vi själva vad som kan hända ett litet barn på vägen hit”. IP4 berättar i intervjun att barnens 

minnen leder till att de inte kan vara ensamma.  

 

“..minnena kommer och man kan inte vara ensam i ett rum, då kommer 

tankarna. Man vågar inte vara ensam och blir man ensam så kan man nästan 

bli psykotisk, man blir jätterädd och orolig, tappar lite greppet om 

verkligheten. När våra ungdomar i början precis hade kommit så ville de 

jättegärna sova i samma rum, de kunde vara 5-6 stycken i samma rum för att 

få den här tryggheten och slippa vara ensamma med sina minnen och tankar. 

Blev de ensamma någonstans så kunde de komma ut sent på kvällen till 

personalen och vara jätteoroliga och nästan tappat verklighetsförankringen.” 

(IP4) 

 

Däremot hävdar IP3 att de ensamkommande barnens psykiska ohälsa inte alls beror på 

minnen och traumatiska upplevelser från innan och under flykten. I intervjun berättar hen 

att en handfull av de 150 ensamkommande barnen hen har arbetat med har varit med om 

traumatiska upplevelser och att den psykiska ohälsan visar sig oftast i bland annat stress. 

Detta då de ensamkommande barnen är stressade på grund av distansen till sina föräldrar 

i hemlandet och att föräldrarna ringer fem gånger per dag för att be dem skicka hem pengar 

för mat, medicin och boendet medan barnet inte får fram dessa pengarna. Vidare i 

intervjun förklarar IP3 att deras psykiska ohälsa även beror på att barnen inte kan sätta sig 

själva i ett sammanhang vilket leder till att de hamnar i en känsla av meningslöshet. Även 

IP4 nämner att barnen kan ha svårt att hitta sin roll och plats i skolan, att det kan vara en 

påfrestning för barnen.  

 

“Men det absolut största sammanhanget i psykisk ohälsa är att de inte kan 

sätta sig själva i sammanhang, de förstår inte längre vem de är. Därför hemma 

var de någonting, de hade en roll, men här är den rollen bortplockad.” (IP3) 
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7.1.3 Analys av Den psykisk ohälsa bland ensamkommande barn 

De ensamkommande barnen har enligt våra respondenter en psykisk ohälsa som de säger 

beror på flera faktorer. Flera hävdar att det är på grund av trauma i hemlandet och under 

flykten, någon menar att det beror på stress och krav från familjen i hemlandet och vissa 

av dem lyfter att det beror på deras roll i det nya samhället. Oavsett vad den psykiska 

ohälsan beror på har dessa barnen enligt Antonovsky (1991) förlorat sin känsla av 

sammanhang. Den första komponenten i KASAM är begriplighet, som hjälper individen 

hantera framtida stressiga situationer. Enligt respondenterna kan de ensamkommande 

barnen bli frustrerade när till exempel maten inte är god och situationen kan bli kaosartad, 

detta tyder på att barnens värde av begriplighet är låg. Hanterbarhet är den andra 

komponenten, som syftar på hur individen själv ser på de resurser som finns till 

förfogande för att klara av vissa händelser i livet. Hade barnen haft höga värden på 

hanterbarhet, hade deras KASAM inte rubbats på grund av tidigare händelser, de hade 

inte känt sig ensamma och haft inre spänningar. Den tredje komponenten är 

meningsfullhet, som bygger på motivation att klara av och kämpa när individen upplever 

motgångar. IP3 förklarade att barnen inte längre förstår vem de är, i hemlandet var de 

någonting, men här är den rollen bortplockad. Enligt KASAM kan detta bero på låga 

värden på komponenten meningsfullhet. Man känner inte att livet är meningsfullt 

(Antonovsky, 1991).  

 

Känslofokuserade strategierna inom Coping handlar om att behärska samt kontrollera de 

känslor som upplevs när en stressfylld situation uppkommer (Lazarus, 1999). När de 

ensamkommande barnen är utåtagerande på grund av situationer där till exempel maten 

inte är god kan omgivningen uppfatta det som ett beteende som är ohälsosamt, men barnet 

känner sig mindre stressad av detta. Under dessa situationer uppstår frustration där barnet 

på grund av bland annat språkbarriärer och obalans får utlopp för sina känslor. På så sätt 

problemlöser barnet sin egen stress och de jobbiga känslor som finns genom att ta ut de 

på något annat.  

 

7.2 Svårigheter i arbetet med ensamkommande barn 

Under denna rubrik beskrivs vilka svårigheter personalen anser att arbetet med 

ensamkommande barnen har. Vi har valt att ta med denna rubrik eftersom att alla 

respondenter uttryckte att det finns svårigheter med att arbeta med denna målgrupp och 

deras psykiska ohälsa. Genom att belysa detta ämne kan personalens förhållningssätt 

lyftas och samtidigt besvara frågeställningen om vad som är viktigt att tänka på när man 

arbetar med ensamkommande barn. 

 

7.2.1 Stängda med sitt mående 

Samtliga respondenter uttryckte att en svårighet med just denna målgrupp, 

ensamkommande barn, är att de är väldigt stängda. De vill inte prata om sitt mående, vad 

de har gått igenom, går igenom och så vidare. Både IP2 och IP3 tror att barnens tystnad 

beror på att de är rädda att personalen på HVB-hemmen ska föra berättelserna vidare till 
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Migrationsverket, detta specifikt under asylprocessen. IP4 beskriver att man kan se att 

barnen mår dåligt men att de inte är villiga att prata om det. Vidare i intervjun frågar vi 

IP4 vad hen tror att deras tystnad beror på och får svaret:  

 

“Det kan bland annat vara att de inte är vana att dela med sig av sina tankar 

och känslor till vuxna. Ibland kan det också handla om språkbarriärer, att man 

inte har tillräckligt med det svenska språket och att det är svårt att ta de här 

bitarna med hjälp av tolk, de är inte alltid så glada i det. Överhuvudtaget när 

vi hänvisar dem till andra instanser, till exempel ungdomsgruppen som kan 

ha samtal med lite lättare fall eller till BUP, när de får tid där.. De är inte alltid 

ungdomarna känner sig bekväma i situationen och avbryter ganska snabbt de 

här samtalen.” (IP4) 

 

IP3 hävdar även att det finns de som uttrycker sig väldigt kraftigt men att det även finns 

de som inte uttrycker någonting alls, som är extremt passiva och “bara finns”. Hen tycker 

att det är väldigt komplicerat då personalen märker att det är de barnen som inte säger 

någonting som har något att förmedla.  

 

“Vi har mängder med samtal med dem, men man når inte fram. [...] Det är 

någonting som är jättesvårt att nå fram just till vissa, för de har inga problem. 

Men problemen är absolut störst hos de här ungdomarna. Just det här att de 

lever i förnekelse, att det inte finns några problem.” (IP3) 

 

IP2 tycker det är en svårighet att barnen inte berättar om sitt mående och vad de har gått 

igenom eftersom personalen har svårt att hjälpa dem när de inte vad problemet är. 

 

“För att de är inte alltid så villiga till att dela med sig av vad det är som är 

problemet. Man ser att de mår dåligt men det är inte alltid de är villiga att 

prata om det” (IP4) 

 

Även IP4 lyfter svårigheten i att hjälpa barnen när personalen inte vet vad problemet är. 

Hen menar att det svåra i arbetet är att få barnen att ta emot hjälpen. När barnen väl är 

villiga att ta emot hjälp från BUP så kan det inte gå via personalen på HVB-hemmet utan 

deras socialhandläggare måste skriva en remiss till dem. Det väldigt långa kötider och det 

kan ta flera månader innan barnen får sitt första möte. IP4 uttrycker att det kan vara 

frustrerande. Även IP2 uttrycker besvikelse angående BUP: “Men det är klart det finns 

problematik, man får inte lika mycket hjälp från BUP.” 

 

7.2.2 Analys av Svårigheter i arbetet med ensamkommande barn 

Det kan tolkas tydligt i respondenternas yttranden att de anser att personal på boendet har 

en viktig funktion att fylla. Enligt respondenterna måste arbetet med ensamkommande 

individanpassas men samtidigt kan det tolkas som att det finns en viss osäkerhet eller 

tveksamhet kring arbetssättet, vilket kan bero på att kompetens och kunskap om barnens 
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tidigare livssituationer och bakgrund saknas. Enligt Lazarus och Folkman (1991) handlar 

coping teorin om hur individer bemöter, hanterar och klarar av stressfulla situationer. 

Beroende på en individs personliga tolkningar bemöter individer stressfyllda situationer 

på olika sätt. En strategi inom copingteorin är känslofokuserad coping vilket omfattar 

strategier som bland annat distansering, distraktion och undvikande. Utifrån 

respondenternas utsagor använder barnen sig av denna strategi i största grad med 

orostankar om familjen och asylprocessen. Respondenterna beskriver att i relation med 

oron för familjen och asylprocessen, undvek barnen helst att prata med någon vuxen om 

det, istället distraherade de sig med att umgås med vänner, träna eller spela datorspel. 

 

Vid detta stadium vet vi nu att de ensamkommande barnen vars personal jobbar eller har 

jobbat med har mött ett flertal stressfyllda situationer. Det har kunnat komma i uttryck 

genom att barnen har lidit av psykiska symtom, till exempel aggressionsutbrott, 

depressioner och sömnsvårigheter och dessa symtom kan bero på förlust av familj eller 

ensamheten. Däremot menar Antonovsky (1991) att om en individ får en stark känsla av 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan den utveckla ett starkt KASAM vilket 

kan leda till att förhindra barnens övergång till stress som i sin tur skapar möjlighet till 

att barnen behåller sin psykiska hälsa.  

 

7.3 Viktigt att tänka på i arbetet med ensamkommande barn 

7.3.1 Bygga relationer 

Samtliga respondenter upplever att en viktig faktor i arbetet med ensamkommande barn 

är att bygga relationer. Det framkommer i utsagor från respondenterna att man inte ska 

vara för på ungdomarna då det lätt kan hända att ungdomarna väljer att stänga in sina 

känslor och inte uttrycka sig. 

  

”.. att de känner sig trygga, att de får tillit till oss, har relationer med oss. För 

det kan vara så att när man först kommer och man inte känner varandra och 

de är lite misstänksamma och då stänger de ju ute och släpper inte in. Det 

gäller att man är ihärdig.” (IP4) 

 

Flera av respondenterna förklarar vikten av att vara lyhörd, stötta, finnas där och 

framförallt vara tillgänglig. IP2 trycker även på att man bör ha kulturkompetens som 

personal för att kunna förstå dessa ungdomar. 

 

”Det kan vara flera personal som inte vet att ungdomarna som kommer från 

Afghanistan, vilket språk pratar man där, det är enkla saker som de inte vet 

[…] Om man inte vet lite historia bakom är det inte lätt att förstå ungdomarna 

och deras kultur till exempel. Om du inte kan detta så är det heller inte lätt att 

skapa en relation med ungdomarna. Om du inte har en bra relation kommer 

de heller inte lita på dig, vilket leder till att de heller inte kommer öppna sig 

för dig” (IP2) 
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Vidare förklarar IP5 en annan sida av att bygga relationer. Respondenten menar på att 

man mer eller mindre blir som en familj när man jobbar med ensamkommande barn, hur 

man än vrider och vänder på det kommer man extremt nära dessa ungdomar. IP5 förklarar 

att svårigheten här ligger i att personal byts ut med jämna mellanrum och för ofta att 

ungdomarna till slut inte ser någon mening med att skapa relationer. 

 

”Jag kan tänka mig att dessa personer mår extremt dåligt när man hela tiden 

håller på att byta personal för att de aldrig hinner bilda en relation och jag tror 

de tröttnar. [...] Så till slut blir det bara personal, det är ingen som hjälper dig 

eller finns där för dig, trots att vissa försöker. Det kan vara en jättestor faktor.” 

(IP5) 

 

IP5 lyfter även det viktiga arbetet i vardaglig stöttning. Att det inte endast handlar om att 

stötta den inre psykiska ohälsan utan även det som sker i vardagen. Hjälp med läxor, 

städning, matlagning och tvätt tar IP5 upp som exempel. 

 

7.3.2 Barnens delaktighet 

De flesta respondenter berättar hur viktigt det är att att de ensamkommande barnen ska 

känna delaktighet. IP4 menar att delaktighet leder till att de får en känsla av sammanhang 

i sin tillvaro: “Det behöver inte handla om att barnen ska välja fritt men att de i alla fall 

får två alternativ, så att de känner att dem ändå är med och påverkar”. IP4 fortsätter med 

att förklara att de ensamkommande barnen är väldigt starka och tuffa barn med många 

kapaciteter, de är kapabla till mycket. Därför är det viktigt att arbeta med att barnen är så 

delaktiga som möjligt i sina egna tillvaron. Hen menar att konflikter kan skapas om 

barnen känner att personalen bestämmer över dem. Även IP2 berättar om att barnen inte 

vill att man bestämmer över dem och när personal försöker bestämma vilka tider de ska 

lägga sig,  lära dem om att passa tider, inte störa andra etc. kan den psykiska ohälsan visa 

sig.  

 

När IP3 får frågan vad hen tror att viktigt i arbetet med ensamkommande barn beskriver 

hen vikten i att se barnen och kunna lyssna på dem.  

 

“Jag har varit med om saker som inte har slutat bra men då har det också varit 

så att ungdomar ger uttryck för någonting men personal är inte mottagliga för 

det, därför dem ser inte det och de tror inte på det dem uttrycker, och då kan 

det sluta illa istället.” (IP3) 

 

IP2 tar även upp socialtjänsten roll. Hen menar att socialtjänsten är duktig på att förmedla 

ungdomarnas rättigheter men att det brister när det gäller att förmedla ungdomarnas 

skyldigheter: “Dem bara pratar med ungdomarna om deras rättigheter, jag önskar att man 

hade pratat mer om deras skyldigheter” (IP2). IP2 tycker att ungdomarna förtjänar att veta 

sitt ansvar, inte bara i HVB-hemmet men också gentemot samhället och andra 
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medborgare. Vidare beskriver IP2 att genom att vara mer realistisk gentemot ungdomarna 

och lära dem om det nya samhället höjer man ungdomarnas delaktighet i samhället. 

 

7.3.3 Analys av Viktigt att tänka på i arbetet med ensamkommande barn 

Vi tolkar det som att respondenterna vill skapa gemenskap och sammanhang eftersom de 

trycker på vikten av att vara tillgänglig, stöttande och lyhörd. Kunskap och omsorg är en 

viktig faktor för att kunna kompensera för de avbrott i stöd och omsorg de 

ensamkommande barnen har varit med om. Personal som bemöter dessa ensamkommande 

barn utgör en stor faktor hur deras psykiska hälsa kommer se ut på lång sikt (Ascher, 

2009). I KASAM teorin konstaterar Antonovsky (1991) att individens känsla av 

sammanhang avgör hur hanteringen av trauman och andra stressfaktorer kommer att se 

ut. I teorin benämns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att en individ ska 

uppleva KASAM. Tryggheten på boendet och till personalen kan bidra till en högre känsla 

av hanterbarhet för de ensamkommande barnen. Enligt Antonovsky (1991) handlar 

hanterbarhet om individens förmåga att lita på sina resurser och enligt KASAM blir 

boendet och personalen en resurs för de ensamkommande barnen genom att stötta dem. 

Detta resulterar även i att möjligheterna för att de ensamkommande barnen ska utveckla 

begriplighet och meningsfullhet är stor om tryggheten från personal och boendet finns. 

 

Samtliga respondenter belyser hur viktigt det är att ungdomarna ska känna delaktighet. 

De uttrycker även vikten av att ungdomarna gör något som är meningsfullt och 

motiverande vilket har visats sig är bra för deras välmående men också för att känna 

samhörighet och delaktighet. Meningsfullhet är enligt Antonovsky (1991) en 

motivationskomponent med vikt på känsla av delaktighet. Individer som har hög 

meningsfullhet upplever livet som värdefullt, inte bara under bra omständigheter utan 

även i krävande situationer ses som värda att lägga energi på. Däremot kan individer med 

låg meningsfullhet ha svårt att se något värdefullt att engagera sig i (Antonovsky, 1991).  

En respondent belyser att personalen på boendet arbetar i högsta grad för att skolgången 

ska fungera bland de ensamkommande, där de hjälper ungdomarna att sätta upp mål och 

delmål som vidare leder till motivation, vilket också resulterar till ökad meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). Respondenten beskriver att relationen och tryggheten de skapar med 

ungdomarna underlättar för de ensamkommande när de senare i livet ska klara sig själva 

och möta nya människor.  
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8 Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras val av metod, resultat och vidare forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie är att belysa hur olika förhållningssätt och strategier kan tillämpas 

vid HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket har genomförts med personal som 

jobbar eller har jobbat med ensamkommande barn. Eftersom studien utgår från ett 

hermeneutiskt perspektiv har intervjupersonerna tolkat sina egna erfarenheter och 

upplevelser vars utsagor vidare har analyserats i samband med utvalda teorier och tidigare 

forskning.   

 

Vi började med att kontakta verksamhetschefen till olika HVB för att stämma av för 

intervju med information om studiens syfte, frågeställningar och ett missivbrev med 

etiska riktlinjer. Tyvärr var det många som avböjde för att delta med olika anledningar 

och med tanke på tidsbegränsningen valde vi att ha med både personal som aktuellt jobbar 

och personal som tidigare har jobbat med ensamkommande barn på ett HVB. Med tanke 

på att vi fick många avvisningar fick vi även söka efter respondenter utanför Kronobergs 

län. Efter kontakt med verksamhetschefer och tidigare personal bokades intervjuer med 

fem respondenter som valde att ställa upp i studien.  Inför varje intervju hade vi förberett 

en sammanställd intervjuguide som vi följde och informerade varje respondent om 

studiens syfte, frågeställningar och forskningsetiska riktlinjer. När empirin var insamlad 

började vi analysera genom att transkribera, tematisera och meningskoncentrering. För 

att underlätta för läsaren och ge utrymme för egen tolkning har vi valt att presentera 

resultatet i citatform med korta inledningar och analyser.  

 

Under tiden vi skrev vårt resultat diskuterades det hur vi på bästa möjliga sätt skulle 

skydda respondenternas identitet enligt de etiska riktlinjerna. Vi har därför valt att inte 

presentera respondenternas kön eller ålder då vi finner det irrelevant. All datainsamling 

förvarade vi först i mobiltelefonerna. Vi hade kvar alla ljudinspelningar från intervjuerna 

på mobiltelefonerna vilket vi, så fort vi kom i underfund med konfidentialiteten, genast 

förde över till en extern hårddisk och raderade sedan ljudinspelningarna från 

mobiltelefonerna. 

 

Det framkomna resultatet visar vilka upplevelser och erfarenheter personal har, men det 

stämde inte överens med vissa områden i vår tidigare forskning. Vi valde då att plocka 

bort irrelevant forskning och lade till nya istället med en ny rubrik i tidigare forskning 

under namnet Personalens bemötande. Vi är väl medvetna om att på grund av nödvändiga 

avgränsningar som har gjorts i studien kan det antal intervjupersoner som har ställt upp 

inte få full validitet men vi anser att genom jämförelse med de olika utsagorna och analys 

av materialet till teorier och tidigare forskning och de olika utsagorna har kunnat öka 
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förtroendet i resultatet. Vi är medvetna om att ett större antal intervjupersoner hade 

genererat i högre validitet.  

 

När vi från första början var intresserade av att utföra denna studie ansåg vi att psykisk 

ohälsa bland ensamkommande barn var ett komplext och allvarligt problem. Detta har 

både studiens resultat och tidigare forskning visat. Något vi har reflekterat under 

skrivandet av resultatet är att de tankar och synsätt som fanns bland respondenterna om 

ämnet upplevs ha varit varierande men att de flesta respondenter hade en jämlik definition 

av begreppet psykisk ohälsa. Vi fann det intressant hur utsagorna kring de 

ensamkommande barnens psykiska ohälsa skiljde sig åt bland respondenterna. Med tanke 

på att vi hade få deltagare hade vi en förförståelse att de olika utsagorna från 

respondenterna skulle likna varandra. Däremot anser vi att det viktigt att de skilda 

utsagorna lyfts fram för att nyansera studiens empiri och ge oss ett annat perspektiv.  Vi 

tror även att vår förförståelse har kunnat påverka vår tolkning av resultatet, detta kan ha 

att göra med att vi båda har praktiserat respektive jobbat inom området. Därför har vi sett 

efter vårt resultat och försökt framhäva det på ett objektivt sätt och oberoende av vår 

förförståelse, åsikter och antaganden.  

 

Eftersom studien handlar om psykisk ohälsa och samtliga frågor under intervjuerna 

handlade om det (Bilaga A), är vi medvetna om att studiens resultat kan ha påverkats och 

vinklats. Frågor som inte hade varit riktade mot deras psykiska ohälsa hade kunnat ta 

resultatet åt en annan riktning och det är möjligt att intervjupersonerna endast fokuserat 

på detta. Det kan till exempel ha varit 2 med psykisk ohälsa av 30 ensamkommande barn 

som intervjupersonen har kommit i kontakt med, där utsagorna som vi har fått i resultatet 

handlar om de förstnämnda 2.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Samtliga respondenter uttryckte att de ensamkommande barnens psykiska ohälsa visar 

sig genom depression, missbruk, självskadebeteende och frustration. Tidigare forskning 

har visat att många ensamkommande barn lever med psykisk ohälsa och den visar sig 

genom depression, ångest och PTSD (Derluyn & Broekaert, 2007). Merparten av 

respondenterna menade att barnens mående är på grund av minnen och traumatiska 

upplevelser från innan och under flykten. Sexuella övergrepp, förlust av 

familjemedlemmar och prostitution är några exempel på vad barnen kan ha gått igenom. 

Enligt Derluyn & Broekaert (2007) kan de ensamkommande barnens psykiska ohälsa 

starkt kopplas samt betraktas som faktorer till de traumatiska upplevelser barnen erfarit.  

 

Däremot hade en av respondenterna andra erfarenheter gällande barnens psykiska ohälsa. 

Hen menade att föräldrarna i hemlandet är faktorn till varför barnen mår dåligt, detta 

bland annat för att de stressar barnen att skicka pengar. Hessle (2009) menar dock att 

barnens kontakt med familjen i hemlandet är en viktigt del för barnens vardagliga 

livskvalité. Trots det menar Backlund m.fl. (2012) att familjen i hemlandet kan vara 

psykiskt påfrestande, men detta på grund av att barnen upplever skuldkänslor för att de 



 

 

 

 

 

27 

har kommit till Sverige medan deras familj är kvar i hemlandet. I tillfällen där familjen i 

hemlandet verkar som en skyddsfaktor kan det vara en positiv och effektiv copingstrategi 

medan det kan ses som ett felaktigt val av de andra barnen eftersom strategin endast 

medför en negativ effekt (Lazarus, 1999). 

 

Hessle (2009) och Åkerlund (2016) hävdar att en bristande kompetens gällande psykiska 

ohälsa bland personal som jobbar med ensamkommande barn kan vara anledningen till 

att barnen blir stängda och undanhåller sina känslor. Respondenterna uttrycker att de 

upplever att barnen är stängda med sitt mående men två av respondenterna tror att det 

beror på rädsla hos barnen att personalen samarbetar med Migrationsverket och en av 

respondenterna tror att det även kan handla om språkbarriärer. Det lyfts även i Åkerlunds 

(2016) studie att barnen sökte sig till den personal som intresserade sig för en dialog, 

deras bakgrunder och livserfarenheter, detta leder till ett känslomässigt samspel på ett 

djupare plan i relationen. I resultatet framkom det att relationen med barnen blir bättre 

om man har bakgrundsinformation såsom historia och kultur om barnen, vilket även leder 

till att barnen får tillit och kan öppna upp sig. 

 

Något som var återkommande i alla intervjuer var vikten i att bygga relationer med barnen 

och få dem att känna sig delaktiga. Flera av respondenterna menar att det är viktigt att 

vara lyhörd, stötta, finnas där och framförallt vara tillgängliga. HVB-hemmet är en viktig 

aspekt i barnens mål att uppleva en känsla av sammanhang i enighet med Antonovskys 

(1991) teori. Åkerlund (2016) skriver att en viktig del av arbetet med ensamkommande 

barn är att de får möjlighet att skapa relationer med trygga och engagerade vuxna. Det är 

även viktigt att bemöta barnen med respekt, omsorg för att kompensera de avbrott i 

omsorg som de har varit med om (Ascher, 2009). En av respondenterna beskriver hur 

personalen byts ut med jämna mellanrum så att barnen inte hinner skapa relationer med 

dem, detta kan leda till att barnen känner vilsenhet bland personalen, att de inte finns där 

för dig för att hjälpa dig. Detta leder till att stödet brister och riskerar att skada barnens 

tillitsförmåga till medmänniskor och omgivning (Ascher, 2009). Eftersom ett socialt 

nätverk anses vara en viktig faktor för att utveckla effektiva copingstrategier och en 

känlsa av sammanhang (Lazarus, 1999, Antonovsky, 1991) är denna brist oroande. Att 

personal byts ut eller att barnet flyttar från ett boende till ett annat kan påverka barnets 

utveckling negativt, eftersom barnet kan ha utvecklat en djup och meningsfull relation till 

personalen som har varit en stöttepelarre när det har varit som svårast.  

 

8.3 Slutsatser och implikationer 

Syftet med studien var att belysa hur olika förhållningssätt och strategier kan tillämpas av 

personal vid HVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland 

ensamkommande barn. I våra resultat framgår det att ensamkommande barnens psykiska 

ohälsa märks genom frustration, aggression, ångest, självskadebeteende och missbruk 

samt att det viktiga i arbetet med just ensamkommande barn anses vara att få dem känna 

sig delaktiga i sin tillvaro och att personalen hela tiden ska arbeta med att bygga och 

stärka sina relationer med barnen. Utöver detta visade resultatet att arbetet med 
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ensamkommande barn har svårigheter såsom att denna målgrupp ofta upplevs vara 

stängda med sitt mående, vilket kan orsaka att personalen inte når fram till barnen och 

kan därav inte hjälpa dem. 

 

Vi ser att forskning kring de ensamkommande barnens psykiska ohälsa är bred, att det 

finns forskning kring hur barnen mår och varför, hur bemötandet ska se ut utifrån 

personalens arbetssätt och hur viktiga vissa faktorer är i arbetet med ensamkommande 

barn såsom relationer och delaktighet. Det krävs mer specifik forskning kring 

ensamkommande barns psykiska ohälsa i relation med hur HVB för dem bedrivs. Det 

finns behov av att undersöka uppföljningen av hur det ser ut för de ensamkommande 

utifrån mående efter att de fyllt 18 år. 

  

Utöver detta eftersöker vi även vidare forskning hur det ser ut för flickor och om det finns 

någon skillnad, då de flesta forskningarna är relaterade till ensamkommande pojkar. 

Överlag anser vi att det finns behov av mer forskning som riktar sig till de 

ensamkommande barnen och specifikt deras erfarenheter och upplevelser. Vad upplever 

de som är viktigt i bemötandet? Vad upplever de att de behöver stöttning och hjälp med? 

Utifrån vår studie har vi endast fått personalens erfarenheter och upplevelser vilket skulle 

kunna kompletteras med ungdomarnas egna perspektiv. 
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IV 

Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 

 

Etiska överväganden: 

Det finns etiska riktlinjer inom all samhällsvetenskaplig forskning som ska följas för att 

skydda deltagarna. Dessa 4 huvudkrav är: 

Informationskravet: Innebär att ni som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär även att ni ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör samt var ni kan nå oss för eventuella frågor och funderingar. Ni ska 

även veta att ert deltagande är helt frivilligt och att ni när som helst fram tills att 

insamlingen av data är gjord kan bestämma er för att avbryta deltagandet. 

  

Samtyckeskravet: Innebär att ert deltagande bygger på ert samtycke. Om det är något ni 

inte känner är bekväma med så diskuteras det för att finna nya alternativ. 

  

Konfidentialitetskravet: Denna punkt innebär att ingen förutom vi som har intervjuat er 

kommer att veta eller förstå att det är just ni som har deltagit i intervjun. 

  

Nyttjandekravet: Innebär att ni ska vara införstådda i vad studien kommer att användas 

till. Ni har även rätt till att ta del av det färdiga resultatet innan det publiceras 

  

Inledning: 

 Sammanfattning 

 Semistrukturerad intervju 

 Vi kommer att ställa frågor. Våra frågor är planerade men ni har även möjlighet 

att få berätta fritt om era upplevelser samt erfarenheter.  

 Intervjun beräknas att ta ungefär en halvtimme 

  

Intervjufrågor: 

HVB/Personalgrupp 

  

 Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn? 

 Har du utbildning? 

 Vad har ni för målgrupp på detta boende? 

 Upplever du att det finns olika upplevelser samt uppfattningar om psykisk 

ohälsa i personalgruppen?  

Följdfråga: På vilket sätt? 

 Hur upplever du din egen kompetens när det gäller psykisk ohälsa? 



 

 

 

 

 

V 

 Hur upplever du att annan personal som jobbar med ensamkommande arbetar 

med deras psykiska hälsa / ohälsa? 

 Upplever du att det finns svårigheter i att tolka och möta ungdomarnas behov? 

Följdfråga: Vad är det för svårigheter? Vad beror dem på? 

 Finns det situationer du anser är svåra att hantera? Varför? 

 Beskriv vad du tycker är viktigt i arbetet med psykisk ohälsa? 

  

  

Ungdomar: 

 Vad tänker du på när du hör psykisk ohälsa? 

 Upplever eller har du upplevt att det förekommer psykisk ohälsa hos 

ungdomarna? 

Följdfråga: På vilket sätt? 

 Finns det något speciellt sammanhang där du upplever att den psykiska ohälsan 

visar sig bland ungdomarna?  

 Vad tycker du att den psykiska ohälsan beror på hos ungdomarna? 

 Upplever du att ungdomarna hanterar den psykiska ohälsan?  

Följdfråga: Hur? 

 Upplever du att ungdomarna är öppna alternativ stängda med sitt mående? 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

VI 

Bilaga B 

Informationsbrev 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet "Socialpedagogik, inriktning ungdoms- 

och missbruksvård" 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö.  

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Vårt intresse rör 

hur de som arbetar med ensamkommande barn upplever barnens psykiska hälsa och 

ohälsa. Det vi rent konkret vill är att ta del av personalens resonemang om hur arbetet 

med barnens psykiska hälsa ser ut samt hur den upplevs. Det kan vara ett svårt arbete och 

vi önskar ta del av er kunskap och erfarenhet genom att genomföra intervjuer med 

medarbetare på er arbetsplats. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Tid och plats för 

intervjun bestämmer vi tillsammans med den som önskar delta i studien. Det kan också 

gå bra med en telefonintervju. Vi anser att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket 

intressant och viktig att ta del av. 

  

Vi skulle vara mycket tacksamma om du som enhetschef vill vidarebefordra detta till din 

personal, som sedan kan kontakta oss för att vidare bestämma plats och datum för 

intervju.  

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen - vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

  

Det finns etiska riktlinjer inom all samhällsvetenskaplig forskning som ska följas. För att 

ert deltagande ska vara etiskt riktigt vill vi visa er dessa riktlinjer och hur vi förhåller oss 

till dem. 

  

Informationskravet: Innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär även att ni ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör samt var ni kan nå oss för eventuella frågor och funderingar. Ni ska 

även veta att ert deltagande är helt frivilligt och att ni när som helst fram tills att 

insamlingen av data är gjord kan bestämma er för att avbryta deltagandet. 

  

Samtyckeskravet: Innebär att ert deltagande bygger på ert samtycke. Om det är något ni 

inte känner är bekväma med så diskuteras det för att finna nya alternativ. 

  

Konfidentialitetskravet: Denna punkt innebär att ingen förutom vi som har intervjuat er 

kommer att veta eller förstå att det är just ni som har deltagit i intervjun. 
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Nyttjandekravet: Innebär att ni ska vara införstådda i vad studien kommer att användas 

till. Ni har även rätt till att ta del av det färdiga resultatet innan det publiceras. 

  

Vi hoppas att ni med denna information kan känna er lugna samt motiverade till att delta 

i vår studie. För vår del är det viktigt att ni vill vara med och dela med er av era 

erfarenheter till oss då vi är intresserade av just det. Vi hör av oss inom ett par dagar för 

att höra om ni undrar över något och kunna svara på eventuella frågor. Annars vi ser fram 

emot att höra från er snarast, om ni undrar över något eller för att vidare bestämma datum 

för ett möte.  

  

  

Med Vänlig Hälsning,  

Natasha Zandi, 070- **** ***, nz222av@student.lnu.se  

Lamija Repesa, 073- **** ***, lr222gs@student.lnu.se  

  

Handledare: Marita Pekkanen, marita.pekkanen@lnu.se  

Examinator: Mikael Dahlberg, mikael.dahlberg@lnu.se 
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