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Syftet med studien är att undersöka om HVB-hem för ensamkommande 
unga flyktingar använder evidensbaserade behandlingsmetoder och om 
personalen tar hänsyn till förutsättningarna för behandling, trygghet och 
relation. Ensamma unga flyktingar som har flytt från krigsdrabbade 
länder kan ha svåra trauman bakom sig och kan vara i behov av 
behandling. Frågeställningarna lyder: Hur viktigt anser personalen på 
HVB-hem det vara med trygghet och relation som förutsättning för 
behandling? Vilka evidensbaserade metoder används i verksamheterna? 
Vilka inslag från evidensbaserade metoder används?  

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod, med enkät som 
datainsamlingsinstrument. Urvalet bestod av 26 HVB-hem för 
ensamkommande barn. Svarsfrekvensen blev 73 %. Resultatet visar att 
evidensbaserade metoder, exempelvis KBT, används i liten utsträckning.  
Inslag av evidensbaserade metoder, exempelvis gruppdiskussioner, är 
vanligare. Resultatet visar också att trygghet och relation är mycket 
viktigt i verksamheterna. Dessa begrepp får betydelse då de, tillsammans 
med möte och empati, är grunden i behandlingspedagogiskt arbete.  
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INTRODUKTION 

 

För ensamma unga flyktingar, som kommer till Sverige, kan det vara svårt att själva 
bearbeta sina känslor och tankar. De har separerats från sina anhöriga och är långt 
hemifrån. Många av dem lider dessutom av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), på 
grund av sina traumatiska upplevelser, som kan göra tillvaron i Sverige ännu svårare. 
Till detta kommer även svårigheter kring asylprocessen samt anpassning till samhället 
och kulturen, som kan ge ytterligare psykisk påfrestning.  

Enligt Migrationsverket (2009) har andelen ensamkommande barn ökat kraftigt de 
senaste åren, och fortsätter stadigt att öka, vilket innebär att Sveriges kommuner 
behöver engagera sig för att ta hand om dessa ensamma barn och tillgodose deras 
behov. Enligt Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(2008) ska Sveriges kommuner erbjuda ensamkommande barn boende i antingen 
familjehem eller HVB (hem för vård eller boende). I Socialtjänstförordningens 3:e 
kapitel 1§, definieras hem för vård eller boende som ett hem inom socialtjänsten som 
ska förena boende och behandling eller vård. HVB kan även bedrivas i privat regi 
(Grönwall & Holgersson, 2004).  

Enligt Barnkonventionens artikel 39 (UNICEF, 2008) ska Sverige  

… vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk 
rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts 
för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller 
någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och 
sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets 
hälsa, självrespekt och värdighet. (www.unicef.se/barnkonventionen) 

 

Ämnet är intressant och viktigt ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv eftersom de 
flesta ensamkommande barn är i behov av behandling och hjälp med bearbetningen av 
sina eventuella traumatiska upplevelser. Kommunernas socialtjänst är skyldig att utreda 
de ensamkommande barnens situation, för att sedan kunna tillgodose barnens behov av 
behandling.  

För behandlingspedagoger blir också mötet med och relationen till de ensamkommande 
barnen viktigt. De ensamkommande barnen kan ha det svårt och kanske befinner de sig 
i ett utsatt läge, vilket gör ämnet relevant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv. 
Behandlingspedagoger är en av de yrkesgrupper som arbetar med dessa barn. Det är 
därför viktigt att kunskap om ensamkommande unga flyktingar och forskning inom 
området uppmärksammas. Detta för att behandlingspedagoger ska kunna arbeta med 
och bemöta ensamkommande barn på ett professionellt sätt, samt på ett sätt som 
förebygger psykisk ohälsa. 

I den forskning som presenteras nedan nämns behandlingsmetoder för unga flyktingar 
med PTSD eller andra symtom på trauma. Exempel på behandlingsmetoder som kan 
användas vid dessa symtom är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosociala metoder 
för grupper. Även förutsättningar för behandling, trygghet och relation, tas upp. Denna 
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studie syftar till att undersöka hur de HVB-hem som tar emot ensamkommande barn 
arbetar, om behandlingsmetoderna används och om man tar hänsyn till förutsättningarna 
för behandling. 

Bakgrund 

Många barn och ungdomar, som flyr från sitt hemland under krig eller andra svåra 
omständigheter, mår dåligt när de kommer till Sverige. De har traumatiska upplevelser 
bakom sig och lider ofta av psykisk ohälsa. Ofta visar de bland annat tecken på PTSD 
(Almqvist, 1997). ”De flesta asylsökande är sannolikt som alla andra människor, lite av 
varje. Skillnaden är att en oproportionellt stor del av dem har ställts inför situationer 
som de flesta andra människor slipper” (Vestin, 2006, s. 256). 

Ensamkommande unga flyktingar 

Många barn kommer som ensamma asylsökande till Sverige. Med ensamkommande 
barn menar Socialstyrelsen (2007) barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är 
skilda från sina föräldrar. Det finns inte heller någon annan vuxen som kan agera som 
barnets förälder. Finns släktingar till barnet i Sverige kan barnet bli placerat där, i annat 
fall placeras barnet enligt Socialtjänstlagen (SoL). Barnet kan då placeras på särskilt 
HVB för ensamkommande barn. Socialtjänsten är inför placering i ett boende skyldig 
att inleda en utredning om barnets behov. Socialstyrelsen och Migrationsverket (2002) 
påpekar att barn som tvingas lämna sitt hemland, sina släktingar och tillhörigheter 
genomgår trauman. Både själva flykten och det som hänt innan dess kan vara 
traumatiserande. Författarna menar också att oron för de som blir kvar i hemlandet kan 
utgöra en så svår psykisk stress att barnen kan behöva hjälp från Barn – och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Socialstyrelsen och Migrationsverket (2002) beskriver 
vidare att barnens tillvaro i det krigsdrabbade hemlandet kan sammanfattas i tre ord: 
skräck, rädsla och oro. Barnen lider också psykiskt och socialt av separationen från en 
trygg och omvårdande förälders skydd. Enligt Migrationsverket m fl. (2008) har barnen 
varierande bakgrund, gemensamt för dem alla är att de har upplevt svårigheter. 
Socialstyrelsen och Migrationsverket (2002) hänvisar till en undersökning av 100 
ensamkommande barn i Sverige, där resultaten visade att barnen i hög grad lider av 
ångest och depression och att ungefär en fjärdedel visade symtom på PTSD. 

Hjern (1995) beskriver vad unga flyktingar som kommit till Sverige kan ha upplevt. Det 
kan exempelvis vara vistelse i fångläger, dramatisk flykt eller bombningar och 
granatskjutningar under långa perioder. Barnen kan ha upplevt skrämmande syner 
såsom brinnande eller förstörda hus och döda eller lemlästade människor. Dessa 
erfarenheter av krig leder till både psykiska och fysiska störningar som kan tyda på att 
de unga flyktingarna lider av PTSD.  

Traumatiska händelser 

Enligt Herman (1992) är en traumatisk händelse något som innebär ett hot mot livet 
eller den fysiska integriteten eller en nära konfrontation med våld och död. Dessa 
händelser framkallar skräck och hjälplöshet och gör att man förlorar kontrollen över sitt 
liv och sin egen säkerhet. Traumatiska händelser förstör människans tro på sig själv och 
på en meningsfull värld, man känner sig övergiven och tilliten till det goda i världen 
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försvinner. Herman (1992) skriver vidare att ju större utsattheten för traumatiska 
händelser vid krig är, desto större andel av befolkningen får posttraumatiska 
stressymtom.  

PTSD är ett psykiskt sjukdomstillstånd som identifierades för första gången i en 
långtidsuppföljning av amerikanska Vietnamveteraner. PTSD är en mänsklig reaktion 
på överväldigande traumatisk stress. Vid PTSD kan man se tre olika symtom; 
återupplevande, undvikande och förhöjd arousalnivå. Michel, Lundin och Otto (2001) 
beskriver återupplevandet som bestående av minnesbilder och mardrömmar som är 
associerade med den traumatiska händelsen. Ofta kan återupplevandet utlösas av något 
som påminner om traumat. Undvikande innebär att man ständigt försöker undvika allt 
som gör att man påminns om traumat. Enligt Michel, m fl. (2001) kan det tredje 
symtomet, förhöjd arousalnivå, yttra sig på många olika sätt. Det kan handla om 
svårigheter att sova, koncentrationssvårigheter och en överdriven vaksamhet. Man kan 
även bli irriterad och aggressiv utan direkt anledning. Det är också vanligt att man 
överreagerar på plötsliga ljud, ett symtom som ofta blir bestående, ibland för resten av 
livet. För att man ska kunna ställa diagnosen PTSD måste dessa symtom ha visat sig 
inom sex månader efter traumat. Det finns dock även exempel med fördröjd PTSD, 
vilket var fallet med de amerikanska krigsveteranerna (Michel, m fl. 2001).  

Enligt Michel, Johannesson, Ahmad och Lundin (2006) är fullt utvecklad PTSD ett 
allvarligt tillstånd och innebär ett svårt psykiskt lidande. Ofta inträffar depression med 
suicidrisk, ångest eller missbruk tillsammans med PTSD. Lundin (1992) beskriver hur 
PTSD kan yttra sig hos barn och ungdomar. Det som är mest framträdande är att barn 
blir mer känslomässigt avtrubbade än vuxna. Andra reaktioner och beteenden är 
sömnstörningar, aggressivitet, hämmad fantasi, svårighet att uttrycka skrämmande 
händelser i ord och intresset för den yttre världen minskar avsevärt. Michel, m fl. (2006) 
anser att man i Sverige inte uppmärksammar sjukdomen tillräckligt och att det behövs 
fler insatser inom psykiatrin för att kunna diagnostisera rätt och ge den behandling som 
krävs.  

Tidigare forskning 

Nedan presenteras den forskning som finns om behandling av unga flyktingar som 
behöver bearbeta sina trauman eller lider av PTSD. Forskningen visar att det finns 
många olika sätt att behandla flyktingar med PTSD. De flesta metoder är utformade för 
vuxna flyktingar men det finns några som är anpassade för barn och ungdomar. 
Forskningen visar också på vikten av trygghet och relation som en förutsättning för 
behandling. 

Trygghet och relation 

Thabet, Vostanis och Karim (2005) anser att barn med PTSD behöver trygghet och 
distans till kriget för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Ehntholt och Yule (2006) 
påpekar att barnens grundläggande behov måste vara tillgodosedda, exempelvis bostad, 
mat och fysisk vård. Unga flyktingar behöver känna sig skyddade i det nya landet och 
förstå att de inte behöver åka tillbaka till kriget. Hjern (1995) anser att det är av stor vikt 
att unga flyktingar känner att de är i säkerhet innan man kan påbörja någon egentlig 
behandling. Hjern påpekar vidare att ungdomarna är i stort behov av att behandlaren tar 
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sig tid och lyssnar på vad de har att säga. Ungdomarna behöver känna att det de berättar 
är något viktigt. Thabet, m fl. (2005) redovisar en studie där de unga flyktingarna som 
deltog befann sig i ett område där en konflikt fortfarande pågick. Studien visar att 
eftersom de befann sig mitt i ett krigsområde hade behandlingen ingen egentlig effekt, 
vilket visar att tryggheten betyder mycket. 

Kia-Keating och Ellis (2007) anser att det för unga flyktingar är nödvändigt att finna sin 
plats i skolan, men att det också är en svår utmaning för dem. Att anpassa sig till skolan 
är en viktig del av den allmänna integreringen i ett nytt land. Skolan är bland de första 
sociala sammanhang som unga flyktingar kommer i kontakt med. Att hantera 
skolsystemet är väsentligt för unga flyktingar, speciellt sedan de ibland har stora luckor 
i den tidigare utbildningen, exempelvis på grund av krig och flykt. Unga flyktingar 
betraktar ofta skolan som deras andra familj och som den viktigaste faktorn för deras 
framtida framgång. Utbildning har en betydande roll när det gäller hoppet om framtiden 
och skolan har en unik och inflytelserik inverkan på ungdomarnas situation och hälsa. 
Detta är ett viktigt område för framtida forskning, för att få förståelse för unga 
flyktingars utveckling. Författarna kommer fram till att unga flyktingar som känner 
tillhörighet till klasskamrater och lärare, har bättre allmän psykisk hälsa. De föreslår 
därför fler insatser för unga flyktingar i skolan, för att de ska känna gemenskap och 
tillhörighet i gruppen (Kia-Keating & Ellis, 2007). 

Ehntholt och Yule (2006) påpekar att behandlaren behöver etablera förtroende för att ge 
de unga flyktingarna tillbaka kontrollen över sina liv. Warwick, Neville och Smith 
(2006) visar i sin studie att unga flyktingar ofta upplever att det inte är någon som 
förstår deras psykiska smärta och att ungdomarna själva anser att det är av stor vikt att 
de blir förstådda och behandlade väl.  

Roysircar (2004) understryker att det är viktigt att behandlare ser flyktingen som en 
människa. Behandlaren ska vara respektfull i mötet med människor från andra kulturer 
och inte vara fördomsfull. Vid samtal om PTSD med flyktingar är det viktigt att vara 
medveten om att andra kulturer ofta ser annorlunda på psykisk sjukdom. Behandlare 
måste därför vara lyhörda och försiktiga och aktivt arbeta med att utveckla kulturell 
förståelse. För en behandlare som arbetar med unga flyktingar, är det nödvändigt att 
reflektera över sig själv, sina värderingar och fördomar (Roysircar, 2004). 

Narrativa metoder 

Ehntholt och Yule (2006) beskriver ett antal olika narrativa metoder som används vid 
behandling av PTSD. Gemensamt för dem alla är att de går ut på att den unga flyktingen 
på olika sätt berättar sin livshistoria. Testimonial psychotherapy (vittnesskildring) är en 
terapimetod där flyktingen tillsammans med behandlaren skapar en livshistoria som 
spelas in på band. Berättelsen uppdateras sedan vid varje möte. Efter terapin blir 
berättelsen ett dokument och när det skrivs under markerar det slutet på processen. 
Enligt författarna har metoden dokumenterad effekt på PTSD. 

NET (narrative exposure therapy) innebär att flyktingen konstruerar en berättelse från 
födseln till nuet och ger samtidigt detaljerad information om det upplevda traumat. 
PTSD-symtom minskar när man konfronteras med minnen av traumat. För flyktingbarn 
finns KIDNET, som är samma metod, men man använder sig mer av illustrativa 
material, exempelvis leksaker. Barnen får även berätta om sina tankar inför framtiden 
(Ehntholt & Yule, 2006).  
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Roysircar (2004) beskriver en narrativ metod med en existentiell utgångspunkt. 
Behandlingen går ut på att flyktingar får berätta sin historia om sina upplevelser vilket 
hjälper dem att förstå traumat. På detta sätt bearbetar man de förluster man utsatts för 
och man hittar en mening med upplevelserna i berättelsen. Hjern (1995) påpekar att i 
samtal med unga flyktingar ska behandlaren vara delaktig, nyfiken och samtalet ska ge 
tillfälle till nya gemensamma tankar och idéer. 

Kognitiva metoder 

Paunovic (2001) förklarar hur kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa flyktingar med 
PTSD. I olika steg uppmuntras flyktingen att förändra sina tankar om traumat. Det 
första steget består av att identifiera de påträngande tankarna som ingår i symtomet 
återupplevande. I det andra steget ingår att känna igen och utmana de traumarelaterade 
tankarna. Tredje steget består av att hitta nya sätt att hantera sina upplevelser, ett mer 
positivt sätt att tänka och samtala om traumat. Ehntholt och Yule (2006) beskriver KBT 
som att normalisera reaktioner på trauma och att lära in nya sätt att tänka om sina 
upplevelser. Innehållet i KBT för unga flyktingar kan bland annat vara avslappning, 
aktivitet, rita och prata, vilket kallas för traumafokuserad konfrontation.  

Exposure therapy (E) innebär att flyktingarna gradvis konfronteras med påminnelser av 
trauman som kan framkalla ångest. Behandlaren leder terapin genom att till exempel 
visa bilder eller föremål som kan framkalla minnen av traumat. Varje exponering varar 
mellan 20-60 minuter och flyktingens reaktioner dokumenteras på band. I behandlingen 
ingår hemläxor, där flyktingen ska lyssna på bandet och träna sig i att konfronteras med 
upplevelserna på ett sätt som inte framkallar ångest. Målet med E är att minska PTSD-
symtom till en hanterbar nivå. Studien visar att KBT och E är lika effektiva när det 
gäller att minska symtomen på PTSD (Paunovic, 2001). 

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) beskrivs av Ehntholt och Yule 
(2006) som en metod där unga flyktingar uppmanas att tänka på en minnesbild av 
traumat, medan behandlaren flyttar sitt finger fram och tillbaka framför ungdomens 
ögon. Målet med metoden är att ungdomarnas negativa tankar om traumat ska 
omvandlas till positiva. Författarna påpekar att denna metod inte har någon 
dokumenterad effekt och uppmanar till fler studier på området eftersom metoden trots 
allt verkar vara lovande. 

Psykofarmaka 

Flera forskare (Sauer & Bhugra, 2001; Cooper, Carty & Creamer, 2005) menar att 
psykofarmaka kan användas vid behandling av PTSD, men tillsammans med annan 
behandling, till exempel KBT. Man behöver i så fall börja behandling med 
psykofarmaka i ett tidigt skede. Viktigt att tänka på är att medicinering inte botar PTSD, 
och att inte alla upplever en förändring, men det kan underlätta vid terapi. Vid PTSD 
genomgår kroppen biologiska förändringar, till exempel ökad vaksamhet eller 
sömnsvårigheter, därför kan behandling med psykofarmaka ibland vara nödvändigt. 
Ehntholt och Yule (2006) påpekar att när det gäller unga flyktingar bör psykofarmaka 
endast användas som en sista utväg eller vid mycket svår PTSD och då tillsammans 
med annan behandling.  
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Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), är den psykofarmaka som anses vara 
mest effektiv vid PTSD. SSRI är en säker behandling med liten risk för överdos. Alla 
symtomen på PTSD (återupplevande, undvikande och förhöjd arousal) minskar med 
SSRI, behandlingen gör det också lättare att sova. SSRI kan också kombineras med 
antipsykotiska psykofarmaka (Sauer & Bhugra, 2001; Cooper, m fl. 2005). 

Ångestdämpande psykofarmaka (bensodiazepiner) kan hjälpa vid PTSD, om ångest 
ingår i symtombilden. De hjälper däremot inte mot alla PTSD-symtom. 
Rekommendationen är att undvika bensodiazepiner vid PTSD hos flyktingar på grund 
av beroenderisken hos en redan utsatt grupp (Sauer & Bhugra, 2001; Cooper, m fl. 
2005). 

Antidepressiva mediciner (TCA) är vanlig vid behandling av PTSD, men används mest i 
andra hand. Den fungerar bra mot symtomen undvikande, ångest och depression. Det är 
dock stor risk för överdosering och bieffekter (Sauer & Bhugra, 2001). 

Monoamine oxidase inhibitors (MAOI) är en psykofarmaka som enligt Sauer och 
Bhugra (2001) gav allmän förbättring hos 82 % av patienterna i studien. Författarna 
påpekar dock att den inte har någon effekt på symtomen undvikande, förhöjd arousal, 
depression eller ångest och att den kan ge bieffekter. 

Psykofarmaka som stabiliserar sinnesstämning kan användas vid behandling av PTSD 
och kan ha bra effekt på återupplevandesymtom och förhöjd arousal. Det hjälper också 
vid mardrömmar och sömnstörningar (Cooper, m fl. 2005).    

Psykosociala metoder för grupper 

Möhlen, Parzer, Resch och Brunner (2005) beskriver ett behandlingsprogram som riktar 
sig till unga flyktingar. Programmet innehåller flera olika delar bland annat 
gruppdiskussioner, utbildning om trauma och traumareaktioner (PTSD), 
avslappningstekniker samt kreativa inslag som att måla och rita eller drama och 
sagostund. Behandlingen går ut på att barnen träffas i grupper och varje möte har ett 
tema, exempelvis ”sorg och sörjande” eller ”framtiden, drömmar och verklighet”. 
Mötena är uppdelade i två delar, den första innehåller aktiviteter och diskussioner om 
temat. Den andra delen består av tid för lugn och avslappning. Under avslappningen 
berättas en saga som handlar om temat för dagen. Målet är att genom detta minska 
PTSD-symtom och att ge de unga flyktingarna en allmänt bättre psykisk hälsa. Man vill 
öka ungdomarnas förståelse för traumat och sina upplevelser. Möhlen, m fl. (2005) visar 
i sin studie att behandlingsprogrammet hade stor effekt när det gäller att minska PTSD-
symtom. Sagostunden och avslappningen uppskattades av barnen, de sov bättre efter 
dessa möten och känslan av gemenskap i gruppen var en mycket viktig och positiv 
upplevelse. Sagostunderna gjorde det möjligt för barnen att få fantisera och fly in i en 
annan värld och då tillfälligt få glömma den svåra verkligheten. Författarna anser dock 
att det behövs mer forskning om metoden för att säkerställa programmets effektivitet.   

Brandell-Forsberg och Almqvist (1997) beskriver projektet ”Bildverkstaden” som en 
metod där unga flyktingar indelade i grupper får möjlighet att bearbeta sina upplevelser 
genom att rita och måla bilder. Målet med projektet är att alla barn ska bli sedda och att 
deras historia ska bli hörd. Man har valt just gruppaktiviteter i syfte att förebygga 
isolering och utanförskap. Barngrupperna träffas 10 gånger i sessioner som leds av en 
psykoterapeut. En tolk är närvarande vid alla sessioner. Varje session har ett tema, till 
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exempel ”måla en bild från kriget” eller ”måla den gången du blev jätte-jätte-rädd”. 
Varje barn får först berätta om sin egen bild, sedan inbjuds de andra barnen att associera 
kring bilden och ställa frågor. Det är viktigt att alla barns bilder speglas vid varje 
session. Brandell-Forsberg och Almqvist (1997) visar i en utvärdering att projektet 
”Bildverkstaden” var framgångsrikt och att målsättningen uppnåtts.   

Thabet, m fl. (2005) beskriver en annan behandlingsmetod för grupper av unga 
flyktingar. Man använder sig här av fri målning, samtal och skrivande om traumatiska 
erfarenheter och känslor, historieberättande, spel, och rollspel. Barnen uppmuntrades att 
använda dessa kommunikationsvägar för att beskriva sina erfarenheter av trauma och 
förluster. Man kan använda metoden för att hjälpa barnen att engagera sig och bearbeta 
traumat, men den har enligt författarna ingen dokumenterad effekt. Man kunde inte 
heller se någon signifikant förändring på barnens posttraumatiska stressymtom.  

Kort sammanfattning 

Forskning visar att det finns ett antal metoder som har effekt vid behandling av PTSD 
och symtom på trauman. Forskningen visar också att en viktig förutsättning för 
behandling är trygghet och relation. Det finns stöd i forskningen för ett antagande att 
ensamkommande unga flyktingar har upplevt trauman eller lider av PTSD eller symtom 
på PTSD och därför är i behov av behandling. Eftersom Sverige har en skyldighet att 
tillgodose barnens behov av rehabilitering, är det av intresse att undersöka hur HVB-
hem arbetar med ensamkommande unga flyktingar. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka om HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar 
använder evidensbaserade metoder. Syftet är också att undersöka om personalen på 
dessa HVB-hem tar hänsyn till trygghet och relation, som förutsättning för behandling. 

Frågeställningar: 

1. Hur viktigt anser personalen på HVB-hem det vara med trygghet och relation 
som förutsättning för behandling? 

2. Vilka evidensbaserade metoder används i verksamheterna? 

3. Vilka inslag från evidensbaserade metoder används i verksamheterna? 

 

METOD 

 

I undersökningen frågas det efter hur och vad personalen på HVB-hem gör när det 
gäller behandling, inte varför eller vilka attityder och tankar som ligger bakom, därför 
är en positivistisk tradition och en kvantitativ metod att föredra. Forskningsfrågorna 
besvaras bäst med en deskriptiv studie, därför samlades data in via en enkät. 
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Planering och genomförande 

Innan arbetet med urval och datainsamling började, gjordes en litteratursökning för att 
undersöka om ny forskning tillkommit på området. Ännu en relevant studie hittades och 
lades till den tidigare forskningen. 

Urval 

Enligt Migrationsverket (2009) är det för närvarande 69 kommuner i Sverige som tar 
emot ensamkommande barn för placering på HVB-hem. Den första tanken var att göra 
ett slumpmässigt urval från alla HVB-hem som tar emot ensamkommande unga 
flyktingar i dessa 69 kommuner. Därför kontaktades Migrationsverket med en förfrågan 
om en förteckning över alla HVB-hem som tar emot ensamkommande barn. Då en 
sådan förteckning ej fanns att tillgå, hänvisade Migrationsverket till länsstyrelserna. I 
kontakten med länsstyrelserna framkom det att inte heller de kunde ge heltäckande 
information. Där länsstyrelserna inte kunde hjälpa till kontaktades istället kommunerna. 
Att kontakta kommunerna var ett tidskrävande arbete och inte alla kommuner kunde ge 
någon information. På grund av tidsbrist gjordes istället ett bekvämlighetsurval. Bryman 
(2002) menar att ett bekvämlighetsurval består av de personer som för tillfället är 
tillgängliga för att kunna delta i studien. 

Urvalet resulterade i 26 HVB-hem, spridda över landet. På varje HVB-hem valdes 
enhetschef eller föreståndare ut som respondent. Dessa respondenter kontaktades per 
telefon med en förfrågan om de ville delta och svara på enkäten. I samtalen betonades 
att deras medverkan är helt frivillig och anonym. I samband med detta samlades också 
korrekta namnuppgifter samt e-mailadresser in för att enkäten skulle kunna skickas ut 
till rätt person. Anledningen till att alla respondenter kontaktades var att minska bortfall. 
Möjligheten att få in fler svar blev större eftersom alla respondenter kontaktades 
personligen. På så sätt kunde också intresse för studien väckas och respondenterna 
kunde försäkras om att deras lämnade uppgifter endast används till denna studie. I några 
få fall gick det inte att komma i direkt kontakt med respondenten, där fick istället 
kollegerna på det aktuella HVB-hemmet informeras.   

Instrument 

Anledningen till att enkät valdes som instrument för datainsamlingen, var för att det 
skulle bli enkelt och bekvämt för respondenterna att svara. Till skillnad från 
strukturerade intervjuer, kan respondenterna vid en enkät inte påverkas av intervjuaren. 
För att få sanningsenliga och ärliga svar, var en anonym enkät det bästa valet. 

Enkäten (se bilaga 2) delades upp i olika delar, i den första frågades det efter 
bakgrundsfaktorer (enkätfråga 1 och 2). Här frågades efter ålder på de ensamkommande 
barnen samt hur många platser verksamheten har. Anledningen till att fråga efter 
barnens ålder var för att säkerställa att verksamheten verkligen tar emot barn och 
ungdomar, inte vuxna. Antalet platser var viktigt att ta reda på, eftersom behandling kan 
bedrivas i grupp och då behövs ett större platsantal. På grund av de etiska kraven, samt 
eftersom det inte var nödvändigt för studien, togs beslutet att inte fråga efter ytterligare 
personuppgifter. 

I nästa del av enkäten operationaliserades den andra frågeställningen. I enkätfråga 3 
frågades efter vilka evidensbaserade metoder som används i verksamheten. 
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Respondenten kan välja flera svarsalternativ eftersom chansen finns att verksamheterna 
använder sig av flera olika metoder. Det fanns även möjlighet för respondenterna att 
själva i en öppen fråga beskriva den metod de använder, om den inte fanns med som 
svarsalternativ. Utformandet av svarsalternativen gjordes utifrån den tidigare 
forskningen om evidensbaserade metoder. En ytterligare fråga (enkätfråga 4) ställdes i 
denna del, där användes frågetyp Ja/Nej.  

I enkätens tredje del operationaliserades den tredje frågeställningen. I enkätfråga 7 
valdes inslag av evidensbaserade metoder ut som svarsalternativ. Även här hade 
respondenten möjlighet att välja flera svarsalternativ. Här ställdes även enkätfråga 5, av 
typen Ja/Nej och därefter en öppen följdfråga (enkätfråga 6) där respondenten själv fick 
beskriva sitt arbete.  

Den fjärde delen av enkäten (enkätfråga 8 och 9) innehöll påståenden med utgångspunkt 
i trygghet och relation, vilket är operationaliseringen av den första frågeställningen. För 
att det skulle bli tydligt för respondenterna, delades dessa påståenden upp i två 
enkätfrågor. Respondenten skulle ta ställning till hur viktiga dessa påståenden är inom 
verksamheten genom att välja ett svarsalternativ för varje påstående. Anledningen till att 
svarsalternativen blev fyra stycken, var för att undvika centraltendens. Respondenterna 
uppmanades att ta ställning och kunde inte välja ett neutralt mittenalternativ. Att fråga 
efter dessa inslag i verksamheten på detta sätt visade sig vara det bästa alternativet. 
Dessa två enkätfrågor placerades i slutet för att ge enkäten en bra struktur och en 
naturlig följd i frågorna. Av forskningsetiska skäl valdes påståenden istället för direkta 
frågor om denna aspekt, då det kan tänkas upplevas kränkande eller ifrågasättande av 
respondenterna.  

I slutet av enkäten (enkätfråga 10) fanns möjlighet för respondenterna att i en öppen 
fråga tillägga egen information, om de tycker att något saknas. Mycket tid lades ner på 
att göra enkäten kort, enkel och lättförståelig, detta för att minska bortfall och 
säkerställa en bra reliabilitet. Att teoretiska begrepp och påståenden överfördes till 
enkätfrågorna direkt från forskningsunderlaget, bör ha gett studien validitet.    

Insamling 

För att kunna skicka ut enkäten och samla in datan, användes det internetbaserade 
dataprogrammet Query & Report (QR). Där sker all insamling via Internet. 
Respondenterna fick e-mail med en länk till enkäten. E-mailet bestod av ett följebrev (se 
bilaga 1) där studiens syfte beskrevs och respondenternas roll förklarades. Brevet skulle 
också motivera respondenterna till att delta, genom att betona att deras erfarenhet och 
kunskap var viktig för studien. Här fanns även information om de etiska kraven. QR är 
ett dataprogram som behandlar alla personuppgifter anonymt, uppgifterna som behövs 
för utskick tas bort från databasen när studien är genomförd. Respondenternas svar kan 
heller inte spåras.  

Respondenterna fick inledningsvis fem arbetsdagar på sig för att svara på enkäten. 
Enkäten skickades ut på en måndag eftersom det ansågs vara mer troligt att 
respondenterna öppnade sina e-mail på en måndag än på exempelvis en fredag. När 
tiden hade gått ut hade endast 15 respondenter (58 %) svarat, därför skickades en 
påminnelse ut till de återstående respondenterna. Med påminnelsen följde även denna 
gång ett följebrev och tiden blev även här fem arbetsdagar. Den första påminnelsen 
genererade ytterligare tre svar. En andra påminnelse skickades då ut, med kortare 
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svarstid, endast tre arbetsdagar. Ytterligare en respondent svarade då på enkäten. Totalt 
inkom 19 svar.  

Analysmetod 

Efter att datainsamlingen avslutats gjordes en rapport i QR där svaren för varje 
enkätfråga summerades automatiskt. Rapporten redigerades sedan och passande tabeller 
och diagram för frågorna valdes ut. Eftersom studien är deskriptiv, valdes 
grundinformation eller frekvenstabeller för alla frågor, samt diagram där det var 
lämpligt.  

När det gäller förutsättningarna för behandling (enkätfråga 8 och 9) användes Excel för 
att sammanställa de olika svaren på påståendena. För respektive enkätfråga gjordes 
diagram som visar hur viktiga de olika förutsättningarna är för respondenterna. Genom 
dessa diagram blir det också möjligt att jämföra de olika påståendena med varandra, för 
att se om respondenterna anser att något påstående är viktigare än något annat.  

För att sammanfatta de öppna frågorna, söktes efter gemensamma begrepp i alla 
kommentarer. Här gjordes ett försök att göra en neutral analys av respondenternas 
beskrivningar, för att ge en korrekt och objektiv bild. Ett etiskt ställningstagande 
gjordes under analysen. För att inte peka ut enskilda respondenter, togs beslutet att välja 
bort beskrivningar som var av alltför personlig eller unik karaktär. Dessa kommentarer 
ansågs inte heller vara relevanta för studiens resultat. 

 

RESULTAT 
 

Nedan presenteras resultatet av datainsamlingen. Totalt skickades 26 enkäter ut, varav 
19 svar registrerades (73 %), bortfallet blev 7 svar (27 %). Först redovisas 
bakgrundsfaktorer och sedan presenteras den insamlade datan utifrån frågeställningarna. 

Resultatet av bakgrundsfaktorerna visar att åldern på de ensamkommande barnen inom 
verksamheterna är mellan 12 år och 19 år. Bortfall registrerades på denna fråga. Antalet 
platser i verksamheterna varierar. Intervallerna är spridda mellan 6 och 30 platser, med 
ett medelvärde på 14 platser. Den undre kvartilen är 10, den övre kvartilen är 15, vilket 
innebär att 50 % av HVB-hemmen har mellan 10 och 15 platser. 
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Förutsättning för behandling 

Av figur 1 framgår det att trygghet och relation är övervägande mycket viktiga för 
arbetet på de HVB-hem som deltog i studien. Ett bortfall registrerades på denna del av 
enkäten. 

Vikten av trygghet och relation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Är lyhörd och nyfiken

Etablerar en relation till
barnen som är baserad på
förtroende och förståelse

Arbetar för att barnen ska
känna tillhörighet och
gemenskap på HVB

Är respektfull i mötet med
barn och unga från andra

kulturer

Tar sig tid och lyssnar på
vad barnen har att berätta

Reflekterar över sig själv,
sina värderingar och

fördomar

Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

  

Figur 1 Hur viktigt det är för behandlare med trygghet och relation, n=18. 

 

Den andra aspekten, förutsättningen för behandling, redovisas i figur 2. Här var 
bortfallet större, på de 3 påståendena var det 4 respektive 5 respondenter som inte 
besvarade frågan. Resultatet visar att förutsättningarna för behandling är viktiga i 
verksamheten. Det visade sig dock att påståendet ”Stödjer barnen i att skapa distans till 
de svåra upplevelser de kan ha bakom sig, för att de ska kunna tillgodogöra sig 
behandling” inte var särskilt viktigt för 1 av respondenterna. 
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Förutsättningar för behandling

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stödjer barnen i att skapa
distans till de svåra

upplevelser de kan ha
bakom sig (n=14)

Förmedlar till barnen att de
är skyddade och i säkerhet

(n=15)

Skapar trygghet för barnen
(n=14)

Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

 

Figur 2 Hur viktigt det är för behandlare att skapa goda förutsättningar för att barnen ska kunna påbörja 
och tillgodogöra sig behandling.  

Evidensbaserade behandlingsmetoder 

Här redovisas respondenternas svar angående evidensbaserade metoder. Resultatet visar 
att 1 HVB-hem av 19 använder psykofarmaka i verksamhetens arbete. Förekomsten av 
evidensbaserade behandlingsmetoder redovisas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 Behandlingsmetoder som används på HVB för ensamkommande unga flyktingar. 

 

Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

Testimonial Psychotherapy 0 0.0 

Narrative Exposure Therapy (NET) 0 0,0 

KIDNET 0 0,0 

KBT 4 21,1 

Exposure Therapy (E) 0 0,0 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) 0 0,0 

Om annat, specificera 13 68,4 
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Svaren på den öppna frågan (Om annat, specificera) gav sammanfattningsvis varierande 
kommentarer. Vissa respondenter svarade att deras verksamheter använder sig av olika 
metoder, till exempel Motivational Interviewing (MI), Eye Movement Desensitisation 
and Reprocessing (EMDR) via BUP, miljöterapi, systemteori och lösningsfokuserat 
arbete. Andra kommentarer var att behandling ges genom BUP eller att verksamheten 
anses vara ett boende och inte bedriver behandling. Andra kommentarer var att man har 
ett salutogent förhållningssätt, att personalen har god kunskap om hur man möter kriser 
samt god kunskap om ungdomsutveckling. 

Inslag från evidensbaserade behandlingsmetoder 

Resultatet från datainsamlingen visade att samtliga respondenter (19) använder tolk i 
verksamheternas arbete. Det framkommer av den efterföljande öppna frågan att tolk 
används i samband med planerade enskilda samtal, som till exempel strukturerade 
samtal, informationssamtal, inskrivningssamtal, kontaktmannasamtal, 
uppföljningssamtal och vid utredningar. Vid behov används telefontolk. Man tar också 
hjälp av tolk vid gruppsamtal, exempelvis husmöten. Vid viktiga myndighetssamtal; 
med socialtjänst, god man eller vid delgivning av beslut, används också tolk. Slutligen 
kan tolk behövas vid akuta sitautioner eller konflikter, vid specifika tillfällen eller när 
barnet själv känner behov. 

I figur 3 nedan presenteras det antal respondenter som använder sig av de olika inslagen 
från de evidensbaserade behandlingsmetoderna.  

Inslag från evidensbaserade metoder 

0 2 4 6 8 10 12 14

Om annat, specificera

Barnen berättar sin livshistoria (2)

Samtal om traumatiska erfarenheter och känslor (2)

Skrivande om traumatiska erfarenheter och känslor (1)

Sagostund (1)

Drama och rollspel (1)

Rita och måla (1)

Avslappningsövningar (1)

Utbildning om trauma och traumareaktioner (1)

Gruppdiskussioner (1)

Antal svar

Figur 3 Antal respondenter som använder olika inslag från psykosociala metoder för grupper (1)  eller 
narrativa metoder(2)  i verksamheten. 
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Respondenterna fick i en öppen följdfråga beskriva sitt övriga arbete med de 
ensamkommande barnen. Resultatet av detta blev ytterligare ett antal exempel på inslag 
i behandlingsarbetet. Respondenterna beskriver olika inslag som syftar till att ge 
kunskap om det svenska samhället och färdighetsträning av olika slag. Man använder 
sig också av strukturerade samtal och vardagliga samtal där barnen kan prata med en 
vuxen de har förtroende för. Andra inslag är noveller om familjen och hemlandet samt 
den egna kulturen och traditionerna. 

Respondenternas kommentarer i enkätens avslutande öppna fråga kan sammanfattas i 
följande:  

- Behandlingen utförs inom andra externa verksamheter, till exempel på BUP, 
inom psykiatrin, hos kurator, hos psykolog eller inom sjukvården. 

- Personal arbetar med att skapa en trygg miljö för barnen och utgår ifrån att de är 
starka, välfungerande och friska ungdomar. 

- Personal i verksamheterna arbetar som handledare eller boendestödjare, inte 
behandlare. 

- Personal i verksamheterna arbetar mer som ett vuxenstöd eller vardagsstöd, samt 
med att motivera till skolgång. 

- Personalen inom vissa verksamheter anser att deras arbetsplats är ett boende, 
inte ett behandlingshem. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet var att undersöka om HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar använder 
evidensbaserade behandlingsmetoder i sin verksamhet. Resultatet visar att 4 HVB-hem 
använder KBT i verksamheten och att EMDR tillhandahålls genom BUP. Vidare visar 
resultatet att inslag av evidensbaserade metoder, till exempel gruppdiskussioner, är ofta 
förekommande i verksamheternas behandlingsarbete. Syftet var också att undersöka om 
personalen på HVB-hemmen tar hänsyn till förutsättningarna för behandling, trygghet 
och relation. Resultatet visar att dessa förutsättningar är viktiga i verksamheternas 
arbete. 

I detta avsnitt diskuteras den valda metoden samt resultatet av undersökningen kopplat 
till tidigare forskning och behandlingspedagogik.   

Metoddiskussion 

Beslutet att använda en kvantitativ metod och en enkät grundades på att 
frågeställningarna bäst kunde besvaras med denna typ av metod och 
insamlingsinstrument. Även valet av analysmetod baserades på frågeställningarnas 
formuleringar. QR visade sig vara ett bra dataprogram för konstruktion av enkäten samt 
analys av datamaterialet. Enkäten blir helt anonym och respondenternas svar kan inte 
spåras. Dessutom sparar QR tid, pengar och är miljövänligt. QR är också ett bra 
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analysinstrument eftersom det enkelt och snabbt går att transportera data till andra 
program, exempelvis Excel. 

Ett slumpmässigt urval från alla HVB-hem som tar mot ensamkommande unga 
flyktingar i alla 69 kommuner hade varit det bästa tillvägagångssättet. När detta inte var 
möjligt, på grund av omständigheter som inte gick att kontrollera var 
bekvämlighetsurval ett bra alternativ. Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda om 
urvalet hade varit slumpmässigt och fler respondenter deltagit. Risken för ett större 
bortfall kanske hade ökat. Tidsbegränsningen gjorde att bekvämlighetsurval ändå fick 
ses som den bästa urvalsmetoden. 

Kontakten med respondenterna via telefon var nödvändig för att kunna göra 
datainsamlingen. Detta för att kunna få korrekta emailadresser och samt 
respondenternas samtycke. Frågan är om bortfallet på 27 % beror på att vissa 
respondenter inte kunde kontaktas personligen, eller om det beror på andra 
omständigheter. En annan orsak till bortfallet kan vara att följebrevet inte var tillräckligt 
motiverande. Svarsfrekvensen (73 %) får ändå ses som relativt hög. Dock gör det låga 
antalet respondenter i urvalet (26) samt faktumet att det inte var ett slumpmässigt urval 
att resultaten inte kan generaliseras, vilket betyder att resultatet endast får gälla för de 
HVB-hem som deltog i undersökningen. 

I efterhand kan man diskutera om vissa begrepp i enkäten kunde ha formulerats 
annorlunda. Ett exempel på detta är begreppet behandlare. En del respondenter ser sig 
inte som just behandlare, utan mer som handledare eller personal. Valet av begreppet 
behandlare kan därför ha orsakat missförstånd. Det går inte att vara säker på att alla 
respondenter har förstått och tolkat begreppet på samma sätt. Olikheter i tolkningen av 
begreppet, kan ha bidragit till minskad reliabilitet. Ett annat begrepp som kan vara 
otydligt är distans till de svåra upplevelser de kan ha bakom sig. Detta begrepp är taget 
från den tidigare forskningen och den egentliga betydelsen av begreppet är att 
behandling inte har någon effekt om barnen befinner sig mitt i ett pågående krig. De 
ensamkommande unga flyktingar som befinner sig i Sverige har en fysisk distans till 
kriget eftersom de inte är kvar i sitt hemland. Dock kan det vara så att anhöriga till 
barnet fortfarande befinner sig i ett krigshärjat hemland, vilket kan skapa ångestfyllda 
tankar för ensamkommande unga flyktingar.  

Likaså kan vissa av enkätfrågorna skapa missförstånd. I enkätfråga 3 kan formuleringen 
”i verksamheten” missförstås. Resultatet av denna enkätfråga kan inte säga om 
respondenterna har behandlingsmetoden i sin verksamhet eller via extern verksamhet. I 
enkätfråga 8 och 9 kunde påståendena ha formulerats tydligare och kortare. Där används 
också begreppet behandlare vilket kan ha bidragit till bortfallet eftersom det kan vara så 
att respondenterna anser att deras verksamhet inte bedriver behandling. När det gäller 
enkätfråga 8 och 9 fanns oron för att social önskvärdhet skulle påverka respondenternas 
svar. Med social önskvärdhet menas att respondenterna kan ha en tendens att ge sådana 
svar som de tror förväntas av dem. Beslutet att välja denna frågetyp i enkäten verkade 
ändå vara det mest lämpliga valet eftersom direkta frågor av Ja/Nej-typ kanske hade gett 
ett annat resultat, men troligen hade respondenterna varit mer benägna att svara Ja än 
Nej, på grund av social önskvärdhet. 

När det gäller enkätfrågan om psykofarmaka togs beslutet att inte ställa några 
följdfrågor, exempelvis om vilka typer av mediciner som används. Detta för att 
behandlingspedagoger inte har medicin som expertkunskap. Att be respondenterna ange 
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typ av medicin som används, kunde också ha medfört att respondenterna bryter sin 
tystnadsplikt, därför skulle en sådan enkätfråga ha varit etiskt känslig. Att få kunskap 
om huruvida psykofarmaka används var ändå viktigt för studien eftersom det är en 
evidensbaserad behandlingsmetod.   

Resultatdiskussion 

Informationen från enkäten gav svar på huruvida de evidensbaserade 
behandlingsmetoderna används eller ej samt hur viktigt det är för respondenterna med 
trygghet och relation. Dessutom ges ytterligare relevant information från respondenterna 
genom enkätens öppna frågor. Denna information har bidragit till att syftet kunde 
uppfyllas. 

Förutsättning för behandling – trygghet och relation 

Enligt Roysircar (2004) är det viktigt att vara en reflekterande behandlare för att kunna 
respektera och förstå människor från andra kulturer. Resultatet visar att respondenterna 
anser att detta är mycket viktigt i verksamheterna. Roysircar (2004) menar också att 
man ska vara lyhörd i arbetet med unga flyktingar, vilket även visade sig vara mycket 
viktigt för 83, 3 % av respondenterna. 

Personalen på HVB-hemmen anser att det är viktigt att man tar sig tid till att lyssna på 
vad barnen har att berätta. För unga ensamkommande flyktingar är det enligt Hjern 
(1995) viktigt att någon lyssnar på och intresserar sig för barnens berättelser. För unga 
ensamkommande flyktingar är det också av största vikt att känna sig förstådd. Resultatet 
visar att alla HVB-hem använder sig av tolk i verksamheten. Tolk används vid till 
exempel samtal av olika slag och när barnet själv uttrycker behov av det. Detta blir 
betydelsefullt i behandlingsarbetet, då användningen av tolk ökar barnens chanser att bli 
förstådda och sedda.  

Thabet, m fl. (2005) påpekar att ensamkommande barn behöver distans till kriget och 
till sina tidigare eventuella traumatiska upplevelser. Detta är nödvändigt för att kunna 
bearbeta trauman och gå vidare. Barnen behöver känna att de är i säkerhet innan 
behandling kan påbörjas. För respondenterna är dessa aspekter av trygghet och relation 
viktiga, men undantag finns. För en respondent är det inte särskilt viktigt att stödja 
barnen i att skapa distans till de eventuella svåra upplevelser barnen har bakom sig, för 
att de ska kunna tillgodogöra sig behandling. Frågan man kan ställa sig här är varför det 
är så. Kanske kan det bero på att vissa HVB-hem utgår från att barnen är starka, friska 
och välfungerande och därför inte behöver någon behandling. Även om behandling inte 
är första prioritet för en del HVB-hem, är det ändå mycket viktigt i deras arbete att 
skapa en trygg miljö för de ensamkommande barnen. Detta är en grundläggande 
förutsättning för barnens välmående även om det skulle visa sig att barnen inte är i 
behov av direkt behandling. 

Evidensbaserade behandlingsmetoder 

Resultatet visar att en evidensbaserad metod som används på 4 av HVB-hemmen för 
ensamkommande barn är KBT. Denna metod innehåller moment som hjälper barnen att 
bearbeta sina trauman genom att de lär sig att tänka på upplevelserna på ett nytt sätt 
(Ehntholt & Yule, 2006). Författarna beskriver vidare att Eye Movement 
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Desensitisation and Reprocessing (EMDR) är en annan kognitiv metod som anses 
hjälpa barn med traumasymtom. EMDR är en metod som används i verksamheten på en 
del av de HVB-hem som har deltagit i studien. Respondenterna påpekar dock att EMDR 
tillhandahålls genom BUP. En förklaring till att så få HVB-hem använder 
evidensbaserade metoder i sin helhet, kan vara att de anser att deras verksamhet inte är 
behandlingshem, utan boende av olika slag. Men barnen får ändå tillgång till behandling 
via extern verksamhet, till exempel på BUP eller inom sjukvården.  

Resultatet visar att det är 1 HVB-hem som använder psykofarmaka i behandlingen. Att 
behandla barns symtom på trauma med psykofarmaka, är enligt Ehntholt och Yule 
(2006) en metod som endast ska användas som sista utväg. Om psykofarmaka ska ges 
till barn, ska det vara i samband med annan behandling, exempelvis KBT.  

Användningen av evidensbaserade behandlingsmetoder för unga flyktingar med 
symtom med trauma är alltså inte utbredd, men resultatet visar att HVB-hemmen har 
andra metoder som grund i behandlingen. Där anges exempelvis Motivational 
Interviewing (MI), miljöterapi och systemteori. Dessa metoder finns inte i den forskning 
som är direkt kopplad till unga flyktingar. Som behandlingspedagog kan man kanske 
anse att det inte spelar så stor roll vilken metod man använder. Enkätfrågorna kan 
kanske ge intrycket att evidensbaserade behandlingsmetoder av olika slag är det 
viktigaste i behandlingspedagogik. Det visar sig dock att HVB-hemmen inte använder 
sig av behandlingsmetoder i så hög grad. Istället är det i verksamheterna mycket viktigt 
att ta hänsyn till förutsättningarna för behandling, trygghet och relation. Begreppen 
utgör grunden för behandlingspedagogiskt arbete samt är förutsättningarna för att kunna 
använda en evidensbaserad metod.  

Inslag från evidensbaserade metoder 

Inslagen från evidensbaserade metoder kommer bland annat från den tidigare forskning 
som handlar om psykosociala behandlingsmetoder för grupper. Resultatet visar att alla 
HVB-hem har minst sex platser i sin verksamhet, därför är metoder inriktade på grupper 
möjliga att genomföra. Användningen av dessa inslag är stor och det mest använda 
inslaget är gruppdiskussioner. Andra gruppaktiviteter är utbildning om traumareaktioner 
samt drama och rollspel. Resultatet visar att vid dessa tillfällen används också tolk. En 
del HVB-hem har även inslag som syftar till att ge kunskaper om det svenska samhället.  

Att barnen får bearbeta sina trauman i grupp är en viktig del av behandlingen. Brandell-
Forsberg och Almqvist (1997) anser att tillhörigheten i en grupp förebygger isolering 
och utanförskap. Att i grupp få berätta om sina upplevelser och samtidigt lyssna till 
andras, är ett sätt att bearbeta trauman. Att dessutom få känna tillhörighet och 
gemenskap i en grupp kan vara viktigt för ensamkommande barn. Man kan berätta om 
sina upplevelser på olika sätt, förutom att prata och diskutera kan man också rita och 
måla. Resultatet visar att 6 HVB-hem har aktiviteter där rita och måla ingår. I 
undersökningen framkommer också att en del HVB-hem använder sig av noveller om 
familjen och hemlandet samt den egna kulturen, i arbetet med ensamkommande barn. 

Möhlen m fl. (2005) beskriver sagostund och avslappning som en metod för bearbetning 
av trauman. Inget HVB-hem i undersökningen använder sagostund men 2 beskriver att 
de har avslappningsövningar. Detta kan kanske bero på barnens ålder, det kan kanske 
anses att de är för gamla för sagor. För barn som upplevt trauman, kan det vara 
lugnande att lyssna till en saga eller berättelse för att få fantisera och tillfälligt fly den 
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eventuellt svåra verkligheten. Om personalen väljer berättelser med ett innehåll som kan 
ge barnen nya kunskaper, exempelvis om Sverige eller att vara tonåring, kan kanske 
sagostund ha en givande effekt även för äldre barn. Ett annat sätt att göra sagostund mer 
lockande för äldre barn är att helt enkelt kalla det för något annat än just sagostund, till 
exempel läsestund eller högläsning. 

Roysircar (2004) menar att unga flyktingar som får tillfälle att berätta sin livshistoria, 
har stor möjlighet att lära sig att förstå sina upplevelser. Ehntholt och Yule (2006) 
påpekar att när man konfronteras med sina svåra minnen kan symtom på trauma lindras. 
Resultatet av undersökningen visar att HVB-hemmen använder sig av inslag där barnen 
i strukturerade samtal får berätta om sina upplevelser. Även i dessa sammanhang 
används tolk vid behov. HVB-hemmen beskriver också vardagliga samtal där barnen 
kan prata med en vuxen de har förtroende för. En förutsättning för detta är att det finns 
en förtroendefull relation mellan barnet och personalen. HVB-hemmen i 
undersökningen beskriver att man ständigt arbetar för att skapa en trygg miljö, vilket 
gör att en sådan relation är möjlig. Några HVB-hem har påpekat att de inte bedriver 
behandling. Resultatet visar att de ändå ger barnen möjlighet till bearbetning av trauman 
genom de olika inslag från evidensbaserade metoder som används på HVB-hemmen.  

Undersökningen visar att på en del HVB-hem anser personalen att de arbetar som till 
exempel handledare eller boendestödjare, inte behandlare. Här är det viktigt att 
poängtera att, att vara behandlare är att anta en roll. Att vara behandlare kan innebära att 
man har förmågan att skapa en relation, inge trygghet, samt att man har lämplig 
kompetens för arbetet. En annan viktig aspekt av behandlarrollen är att man har 
förmågan att reflektera över sina egna värderingar, tankar och handlingar. Det har inte 
så stor betydelse om man är anställd som behandlare, handledare eller boendestödjare, 
det viktiga är att man i arbetet antar en behandlarroll, att man tänker och agerar som en 
behandlare.    

Faktum är att HVB-hemmen anser att förutsättningarna för behandling, trygghet och 
relation, är övervägande mycket viktiga. Förtroende, trygghet, relation, möte och empati 
är nyckelord i behandlingspedagogik. Även om HVB-hemmen i undersökningen anser 
att de inte ägnar sig åt behandling så arbetar de på sätt och vis behandlingspedagogiskt, 
genom att ta hänsyn till dessa faktorer. En del HVB-hem anser att deras verksamhet är 
ett boende och de ensamkommande barn som behöver behandling, får det genom extern 
verksamhet, exempelvis BUP. Detta är lite förvånande eftersom HVB-hem enligt 
Socialtjänstförordningen ska förena boende med behandling eller vård. Att vissa HVB-
hem så tydligt tar ställning och menar att de inte är ett behandlingshem är därför 
egendomligt.  

Resultatet visar att en del HVB-hem har ett salutogent förhållningssätt, där man 
fokuserar på det friska hos barnen. En viktig poäng här är att man inte kan anta att alla 
ensamkommande flyktingar är i behov av behandling. Då är ett salutogent 
förhållningssätt en sund utgångspunkt. Socialtjänsten är skyldig att utreda 
ensamkommande barns behov. Om utredningen visar att behandling behövs ska barnet 
få det. Om socialtjänstens utredning visar att behandling inte behövs är det ändå mycket 
viktigt för personalen på HVB-hemmen att ge barnen den tryggheten de behöver för att 
utvecklas till välmående unga vuxna. 

Ensamkommande unga flyktingar lider i hög grad av ångest och depression och en 
fjärdedel av de unga flyktingarna visar symtom på PTSD (Socialstyrelsen & 
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Migrationsverket, 2002). Med tanke på detta kan det vara riskabelt att utgå ifrån att de 
ensamkommande barnen är friska och därför inte behöver behandling. Ur barnens 
perspektiv kan det kanske kännas svårt att bli bemött som frisk när man mår dåligt. Å 
andra sidan ska man heller inte bemöta alla ensamkommande barn som om de alla vore 
i behov av behandling. Man får helt enkelt utgå ifrån socialtjänstens utredning och 
tillgodose de behov som utredningen visat att barnet ifråga har.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur HVB-hem för ensamkommande unga 
flyktingar arbetar, om evidensbaserade metoder används samt om HVB-hemmen tar 
hänsyn till förutsättningarna för behandling. Genom att besvara frågeställningarna har 
syftet uppnåtts. Slutsatserna som kan dras av resultatet är att evidensbaserade metoder, 
exempelvis KBT, används i liten grad. Inslag av metoder, till exempel 
gruppdiskussioner, är vanligare. Det som är mer betydelsefullt än metoderna, trygghet 
och relation, visade sig vara övervägande viktigt i verksamheterna som deltog i studien. 

Många tankar om framtida forskning inom detta område väcktes under arbetet med 
denna studie. Att studera begreppen behandlare och behandling närmare skulle vara 
intressant eftersom det i denna studie visade sig att just dessa begrepp verkar vara 
problematiska och svårdefinierade. Behandlingspedagoger definierar begreppen på ett 
sätt, andra yrkesgrupper kanske har en annan åsikt. En annan infallsvinkel är frågan om 
vad ett obehandlat trauma kan leda till. För behandlingspedagogiken är det av intresse 
att undersöka en eventuell koppling mellan ensamkommande unga flyktingar, svåra 
traumatiska upplevelser, destruktivt beteende, kriminalitet och missbruk.  

En studie där man intervjuar ensamkommande unga flyktingar om deras liv i Sverige, 
vad de anser att de behöver och vad de har fått hjälp med, skulle vara intressant att 
genomföra. Då skulle man få veta vad som är viktigt för dem och hur de skulle vilja bli 
bemötta.  

För behandlingspedagogiken är slutsatserna betydelsefulla eftersom trygghet och 
relation och allt vad det innebär utgör grunden i behandlingspedagogiskt arbete. Att 
möte, relation, empati, trygghet och respekt är viktigt i verksamheterna, gör att 
behandlingspedagoger kan göra en stor insats. Behandlingsmetoder följer trender och 
kan förändras över tid, trygghet och relation består.  
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Bilaga 1 Följebrev 

Växjö 090209 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Växjö Universitet. 

Vi kontaktar nu er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva.  

Vår uppsats rör de HVB som tar emot ensamkommande barn. Vi är intresserade av det 
arbete med ensamkommande barn som ni bedriver i er verksamhet. Vi tycker att ert 
arbete är intressant att ta del av, då antalet ensamkommande barn ökar allt mer. Vi anser 
att ert arbete med dessa barn behöver uppmärksammas. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket viktig att 
få ta del av. 

För att få göra detta skickar vi en enkät till er. Länk till enkäten finns här: enkät  

Vi är tacksamma om vi kan få era svar senast fredag 13/2. Era svar är helt anonyma, 
inga namn kommer att nämnas i uppsatsen. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Examinatorerna har doktorsexamen. Detta kan ses 
som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet – innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen kommer att kunna förstå att det är just du 
som deltagit i studien och delgett oss dina kunskaper. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad enkäten kommer att 
användas till. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

Med vänlig hälsning  

Bodil Landén 

blapu06@student.vxu.se 

Melina Zenkovic 

mzefr05@student.vxu.se 



 

 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck, marie.hallback@vxu.se 

Examinator: Idor Svensson, idor.svensson@vxu.se 

Kursansvarig: Marita Rosell, marita.rosell@vxu.se 

 



      
Hej! 
Vi är glada för att ni tar er tid till att svara på vår enkät! 
Er medverkan är mycket viktig för oss.  
Tack på förhand! 
 
Bodil Landén 
Melina Zenkovic 
 
 
 

 

  

1   Ålder ( i år) på de 
ensamkommande barnen som 
befinner sig i er verksamhet 

 
Från:  Till:  

Fast värde:  

 

 

  

2   Hur många platser har ni i er 
verksamhet? 

  

 

 

  

3   Vilken/vilka av följande 
behandlingsmetoder används i er 
verksamhet? (Flera alternativ kan 
anges) 

 

Testimonial psychotherapy 

Narrative Exposure Therapy (NET) 

KIDNET 

KBT 

Exposure Therapy (E) 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) 

Om annat, specificera 
 

 

  

4   Används psykofarmaka som 
behandlingsmetod i er 
verksamhet? 

 
Ja 

Nej 

 

 

  

5   Använder ni er av tolk i arbetet 
med de ensamkommande barnen?  

Ja 

Nej 
 

 

  

6   Om ni använder tolk, beskriv när 
och hur 
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7   Används något/några av följande 
inslag i ert arbete med 
ensamkommande barn? (Flera 
alternativ kan anges) 

 

Gruppdiskussioner 

Utbildning om trauma och traumareaktioner 

Avslappningsövningar 

Rita och måla 

Drama och rollspel 

Sagostund 

Skrivande om traumatiska erfarenheter och känslor 

Samtal om traumatiska erfarenheter och känslor 

Barnen berättar sin livshistoria 

Om annat, specificera 
 

 

  

8   Hur viktigt är det i er verksamhet att man som behandlare (välj ett alternativ för varje 
påstående): 

 

 Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Reflekterar över sig själv, sina 
värderingar och fördomar

Är lyhörd och nyfiken

Är respektfull i mötet med barn och 
unga från andra kulturer

Etablerar en relation till de 
ensamkommande barnen, som är 
baserad på förtroende och 
förståelse

Tar sig tid och lyssnar på vad de 
ensamkommande barnen har att 
berätta

Arbetar för att de 
ensamkommande barnen ska 
känna tillhörighet och gemenskap 
på boendet

 

 

  

9   Hur viktigt är det att man som behandlare i ert arbete med de ensamkommande barnen (välj 
ett alternativ för varje påstående): 

 

 Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

Förmedlar till barnen att de är 
skyddade och i säkerhet, för att de 
ska kunna påbörja behandling

Stödjer barnen i att skapa distans 
till de svåra upplevelser de kan ha 
bakom sig, för att de ska kunna 
tillgodogöra sig behandling 

Skapar trygghet för barnen, för att 
de ska kunna tillgodogöra sig 
behandling

 

 

  

10   Är det något annat ni vill tillägga, 
som inte tagits upp här? 

  

 
Sida:  1  
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