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Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och 

svårigheter personalen ser i arbetet med ensamkommande barn. 

Studien använder en kvalitativ metod med hermeneutisk 

inriktning. I resultatet presenteras fem teman, trygghet, skilda 

förväntningar, samverkan mellan personal och andra aktörer, 

makt- och delaktighet och att förhålla sig till motstridiga känslor. I 

resultatet framkom vikten av en trygg relation, empati och 

förståelse. Kulturella skillnader kan ge upphov till konflikter. 

Likaså att barnen bar med sig traumatiserande upplevelser där 

höga krav ställs från smugglare, familj och boendepersonal. Det 

finns tydliga utsagor som visar en maktobalans mellan personal 

och ungdomar samt brister i samverkan mellan olika aktörer. Alla 

människor som arbetar med ensamkommande barn bör ha en 

adekvat utbildning och kompetens för att kunna ge rätt vård och 

behandling. 
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INTRODUKTION 
I Migrationsverket senaste prognos uppskattas en årlig ökning med omkring 4000 

ensamkommande asylsökande barn till Sverige (migrationsverket.se). Då detta är ett 

snabbt växande fenomen med relativt liten forskning inom det här området som styrks 

av Brunnberg, Borg och Fridström (2011) finner vi det högst relevant att undersöka 

vilka möjligheter och svårigheter personal upplever i sitt arbete med ensamkommande 

barn. 

Studien har fokus på ensamkommande asylsökande barn och ungdomar upp till 18 år 

som kommit till Sverige på grund av olika anledningar. I studien undersöks vilka 

möjligheter och svårigheter personalen ser i arbetet med placerade ensamkommande 

barn på hem för vård och boende (HVB-hem) där personal som arbetar på HVB-hem 

för ensamkommande barn kommer att intervjuas.   

Vi tänker att det är viktigt att undersöka då personalen har ett stort ansvar för integration 

och socialisering in i det svenska samhället. Man kan anta att det kan uppstå svårigheter 

för dessa barn då de ofta bär med sig en traumatisk bakgrund och kommer från en annan 

kultur. Vi finner det ytterst intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då 

bemötande, förståelse och interaktion är viktiga aspekter i det behandlingspedagogiska 

arbetet. Det bör också vara av stort intresse ur ett samhällsperspektiv att dessa barn får 

adekvat hjälp och stöd i sin integrationsprocess genom god samverkan mellan 

inblandade ansvariga aktörer.  

Världssmärtor 

Elmeroth och Häge (2009) skriver att antalet konflikter i världen minskade efter 

våldsamma år i början av 1990-talet. År 2002 började konflikterna däremot öka igen 

och de aktiva väpnade konflikterna ökar allt mer och mer. De väpnade konflikterna äger 

rum i de fattigare delarna av världens länder. Det är ofta konflikter eller så kallade 

inbördeskrig mellan regeringstrupper och rebeller som kan handla om etniska och 

religiösa motsättningar, ockupationer, militärdiktaturer, förtryck av oliktänkande. 

Orsakerna till konflikterna är så många att det blir oöverblickbart. Det våldet och 

skräcken som konflikterna för med sig drabbar alla och tvingar människor till flykt. 

Men det kan också finnas andra anledningar till att en människa tvingas fly sitt 

hemland. Det är svårt att uppskatta hur många människor som är på flykt eftersom 

konflikterna minskar eller ökar periodvis. Men den globala orättvisan står klar och 

oskyldiga människor drabbas av andra människors illdåd, girighet och storhetskomplex. 

Följande citat belyser vad den globala orättvisan kan handla om; 

Javisst, jag vet, att jordbävningar, översvämningar, vulkanbrott och 

skogsbränder, som inte är under kontroll, kallas naturkatastrofer. Men 

man får inte säga: Torka, fattigdom, hunger och svält är naturkatastrofer. 

I hela världen – varje dag – bränns och kastas mycket mat som är 

överskott eller sopor. När man ser så många ansikten och kroppar, som 

är smala och beniga i vår värld, måste man säga: ”Världssmärtor!” Det 

är inte naturkatastrofer. Förresten deras synd är endast att de är födda i 

fel land. De människor som är orsak till dessa grymheter kallas 

diktatorer. Dessa maktfullkomliga människor anstiftar hela katastrofer. 
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De har byggt en stor mur genom mänskligheten. Mellan miljoner fattiga 

och de rika med sina militärer och krigsmaterial. (Elmeroth och Häge, 

2009, s.7) 

 

Bakgrund 

Asylprocessen 

För den som kommer till Sverige och vill söka skydd och asyl måste denne göra det via 

Migrationsverkets ansökningsenheter eller via gränspolisen vid inresan. Asylsökande är 

de som kommer till Sverige men som inte fått beslut på sin ansökan. 

Sverige ingår i FN´s flyktingkonvention vilket enligt svensk lag och EU-regler innebär 

att Sverige ska bevilja uppehållstillstånd till den som är flykting eller skyddsbehövande. 

Varje individs asylansökan ska prövas enskilt där hänsyn tas till rädsla för förföljelse på 

grund av etnisk tillhörighet såsom nationalitet, politisk eller religiös uppfattning och 

sexuell läggning.  

Bedömning av övrig skyddsbehövande kan ske om personen, enligt migrationsverket; 

● inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra 

motsättningar i hemlandet 

● känner en välgrundad fruktan att utsättas för övergrepp eller 

● inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof (migrationsverket.se s.2, 

2014)  

När det gäller asylsökande barn ska Migrationsverket enligt utlänningslagen ta särskild 

hänsyn till barnets bästa. Deras asylskäl ska prövas särskilt där alla barn har rätt att 

komma till tals och bli hörsammade. Vid prövning av deras asylskäl bör handläggaren i 

största mån anpassa utredningen efter ålder, mående och mognadsnivå. Likaså har 

barnet rätt till en vuxen företrädare under utredningen (migrationsverket.se). 

Under själva asylprocessen för ensamkommande barn faller många myndigheters 

gemensamma ansvar in. Det kommer årligen många ensamkommande barn och 

ungdomar som söker skydd, asyl. Ensamkommande barn och ungdomar är de som 

kommer hit utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och som är under 18 år. 

Genom deras varierande livsöden ges de genom berörda myndigheter hög prioritet då de 

befinner sig i en utsatt situation. 

Enligt socialtjänstlagen, SoL har kommunerna ansvar för boende och omsorg för 

ensamkommande barn. Det är länsstyrelserna som förhandlar med kommunerna om 

tillhandahållande av platser där Migrationsverket tecknar överenskommelser och 

anvisar till kommuner. Migrationsverket prövar också asylansökan och den ersättning 

som ska ges till kommunerna. Den anvisade vistelsekommunen ansvarar för att hjälpa 

och stödja det ensamkommande barnet eller ungdomen vilket bland annat innebär att 

utreda vilka behov och insatser samt lämpligt boende som behövs. Boendet kan vara 

hem för vård och boende, HVB-hem eller familjehem. Kommunen utser även en 

godman för barnet då barnet har rätt till en ställföreträdare under sin vistelse i Sverige 

samt tillgodoser skolundervisning. Då ett barn beviljats uppehållstillstånd ansvarar 
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vistelsekommunen för fortsatta hjälpinsatser och integration (Ett gemensamt ansvar för 

ensamkommande barn och ungdomar 2012). 

 

Ensamkommande barn  

Barn under 18 år som kommer till Sverige ensamma, utan sina föräldrar för att söka 

asyl, kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn och ungdomar under 18år 

som kommer till Sverige ska betraktas som barn då barn under 18 år har särskilda 

rättigheter enligt FN:s konvention även kallad barnkonventionen. De särskilda 

rättigheterna enligt barnkonventionen är följande: inget barn ska diskrimineras, barnets 

bästa ska vara i fokus, barnet ska ha rätt att säga sin mening i frågor och synpunkterna 

ska ställas i proportion till ålder och mognad, alla barn har rätt till utbildning, lek, vila 

och fritid (Röster från ensamkommande barn, 2014). 

Det kommer ensamkommande barn från olika länder och det är en heterogen grupp barn 

och ungdomar. År 2013 var de vanligaste länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. 

Orsaker och anledningar till varför fenomenet ensamkommande barn finns är olika. Det 

kan bero på bland annat krig, förföljelse, fattigdom, hedersproblematik, tvångsgifte. Det 

kan även bero på att föräldrarna eller släkten skickat iväg det barnet de har störst 

förhoppningar på. Det barnet de tror kommer att klara sig bäst och som kommer kunna 

skapa en bättre framtid och försörjning åt familjen. Oavsett anledningen till varför dessa 

ensamkommande barn kommer till Sverige, eller något annat I-land, så innebär det en 

helt ny värld och verklighet för dessa barn. De blir antingen sedda som offer eller starka 

individer som flytt från sitt hemland. De har kanske varit med om en svår, lång flykt 

med traumatiserande upplevelser och händelser som de bär med sig in i det nya landet 

(Röster från ensamkommande barn, 2014). Det är inte säkert att ensamkommande barn 

och ungdomar kommer att utveckla psykisk ohälsa eller annan problematik på grund av 

sina upplevelser men eftersom de är barn kan de behöva särskilt stöd och hjälp i det nya 

landet. Särskilt viktigt bör det vara med stöd och hjälp då ensamkommande barn 

kommer från en helt annan kultur och samhälle. När de kommer till Sverige är det 

många nya intryck och mycket ny information de måste hålla reda på. Att förstå vad 

socialtjänst, god man och boendepersonal är till för kan vara mycket förvirrande och 

oklart den första tiden i Sverige. Den första tiden i det nya landet kantas också av 

språkförbristningar då det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Även nya sociala normer 

och koder ska läras in vilket kan skapa en kulturkrock vilket i sin tur kan leda till 

konflikter (Röster från ensamkommande barn, 2014). 

 
Definition av institutioner  

Nedan följer en beskrivning av olika placeringsformer och institutioner som 

ensamkommande barn, omhändertagna barn och ungdomar kan komma att placeras. 

Begreppet institution kan innebära flera olika typer av placeringsformer t.ex. 

behandlingskollektiv, vårdinstitutioner i offentlig eller privat regi samt 

ungdomspsykiatriska institutioner. Institutioner klassificeras utifrån åldersgrupp och 

vilken problematik de behandlar samt den ekonomiska och administrativa strukturen. 

För ungdomar i akuta krissituationer och med allvarliga beteendeproblem har man 

utvecklat särskilda institutioner. I Sverige är det statens institutions styrelse (SiS) som 
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ansvarar och driver dessa särskilda ungdomshem. Institutioner är unika på det sättet att 

de fullständigt ersätter vårdnadshavarnas dagliga omvårdnad. Innehållet och 

utformningen av institutionen kan däremot skilja sig åt på många sätt. Teoretiskt 

närmande, graden av restriktivitet och bruket av tvång, storlek och antal personal och så 

vidare är olika faktorer som varierar. En institutions behandlingsresultat har olika 

påverkansfaktorer och beror på många olika saker men något som verkar speciellt 

viktigt är institutionsmiljön, personalgruppens egenskaper samt den rådande 

ungdomskulturen på institutionen (Andreassen, 2003). 

Andreassen (2003) nämner att det är överlag vanligare med fosterhemsplaceringar än 

institutionsplaceringar. Men i Sverige har institutionsplaceringar istället för 

fosterhemsplaceringar ökat och han skriver att den vanligaste institutionsplaceringen är 

hem för vård eller boende (HVB-hem) som tidigare kallades för ungdomshem. Ett 

HVB-hem innebär olika former av dygnsinstitutioner i både offentlig och privat regi.  

Andreassen (2003) diskuterar i sin forskningsöversikt ungdomskulturen på institutioner 

och hur den kan påverkas. Han menar att utveckling av denna inte bara beror på 

ungdomarnas egenskaper utan också på de institutionella förhållanden som råder. 

Självbestämmande och kontroll samt personalstrukturen har en inverkan på 

utvecklingen av ungdomskulturen. Han belyser vikten av en god balans mellan 

självbestämmande och kontroll i en enad personalgrupp med överensstämmelse kring 

behandling och metoder med ett förhållningssätt som präglas av så få konflikter som 

möjligt är av största vikt. 

Tidigare forskning  

I Jerry J. Welliks och Francis E. Kazemeks (2008) studie om hur ungdomar beskriver 

sig själva genom poesi framkom tydligt att de ville bli sedda och förstådda utifrån vilka 

de verkligen är eller vill vara. Det framhävs också i studien att känslan av trygghet och 

acceptans är av ytterst vikt för att ungdomarna överhuvudtaget ska öppna upp sig och 

dela med sig av sina upplevelser och tankar. 

I rapporten Röster från ensamkommande barn – Ett projekt med samverkansperspektiv 

från projektet Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd som 

startades 2012, intervjuades sju unga män och två unga kvinnor som kommit till Sverige 

som ensamkommande barn. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och förståelsen 

hos alla som kommer i kontakt med ensamkommande barn och ungdomar. 

I rapporten påtalar respondenterna att man gärna inte talar med boendepersonal om sitt 

psykiska mående trots att de kunde vara utom sig av oro och ångest över deras familj 

och sin egen situation. De menar att de inte vill prata med personal om sådant då 

psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i hemlandet betraktas på ett helt annat sätt än vad 

man gör i Sverige vilket gjorde att de var rädda för att berätta om hur de verkligen 

mådde och kände. Respondenterna sa också att den första tiden i Sverige präglades av 

en ständig oro över framtiden, om de skulle få stanna eller inte. När det diskuterades om 

själva boendet sa alla respondenter att boendet kändes som en trygg plats. En av 

respondenterna påpekade vikten av en bra och kompetent personal då det är de som ska 

lära dem det nya landets värderingar och normer som finns i samhället. Det nämns 

också i rapporten att hur personalen arbetar och agerar i sitt arbete på boendet är 

grunden för verksamheten. Hur boendet fungerar präglas av personalens samarbete och 

kompetens. Något som var vanligt i vardagen på de olika boendena var konflikter 
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gällande mat och måltider och boendenas regler. Några av respondenterna påtalade att i 

hemlandet ansågs de redan som vuxna och kunde bestämma själva över mat och vilken 

tid man ska infinna sig i hemmet eller gå och lägga sig. Samtliga av respondenterna 

påpekade att de inte kände sig tillräckligt delaktiga i utformandet av boendets regler, det 

var redan bestämt på förhand. Även boendepersonal som intervjuats till rapporten 

styrker uppfattningen om konflikter kring boenderegler och matfrågan. Andra 

respondenter nämnde även att mindre boende var bättre än större då ett mindre boende 

gav mer lugn och ro. Vid diskussioner om skola och utbildning var samtliga 

respondenter positiva. De betonade dock att det ibland kunde kännas väldigt svårt då 

vissa inte har någon längre skolgång från hemlandet och vissa har inte gått i skolan alls. 

Men alla hade drömmar om att utbilda sig och skaffa ett arbete. 

Familjen var också ett ämne som berördes i rapporten där många av respondenterna 

uttryckte en önskan om att återförenas med sin familj. Vissa kände även att det var 

deras plikt att se till att familjen ska få komma till Sverige. De uttryckte även att deras 

tankar ständigt var hos familjemedlemmar som finns kvar i hemlandet eller som de 

tappat bort under flykten till Sverige. En av respondenterna beskrev en kluvenhet till sin 

familj, samtidigt som man kunde känna sig utvald av familjen kände man sig också 

bortvald och sviken av sin familj. Alla respondenter betonade känslan av att leva ett 

dubbelliv, de ska skapa sig ett nytt ordnat liv här i Sverige samtidigt som de ska och 

måste hålla kontakt och hjälpa sin familj i hemlandet.  

För att ensamkommande barn ska kunna knyta an och bygga relationer och lyckas i det 

nya landet måste de vistas i en trygg miljö, känna tillhörighet i det nya samhället och tro 

på sin förmåga till framgång i livet. Det betonas även hur viktigt det är för barnen att ha 

inflytande och delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation för att det ska gå 

bra för dem i framtiden. 

Sedan 2008 har Sverige ingått i den grupp av mottagarländer i Europa som tagit emot 

flest ensamkommande barn.  Ensamkommande barn som kommer till Sverige fortsätter 

att öka varav det finns ett stort behov av platser i kommunerna. Enligt lagändring från 

den första januari 2014 ges Migrationsverket utvidgad möjlighet om anvisningar till 

kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Detta kommer att ske både 

till kommuner med överenskommelse såväl till kommuner utan en sådan. Under 2013 

sökte 3852 ensamkommande barn asyl i Sverige. Migrationsverket uppskattar att ca 

4100 ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl i Sverige under 2014-

2017(migrationsverket.se).  

I en brittisk studie gjord av Hek, Hughes och Ozman (2012), undersöktes unga 

asylsökandes skyddsnät och rättigheter under asylprocessen. Hek m.fl. (2012) hävdar att 

barn i asylärenden är särskilt utsatta barn med särskilda behov av ett bra skyddsnät då 

de är extra sårbara. Författarna belyser vikten av att dessa barn blir bemötta och 

behandlade på ett så bra sätt som möjligt för deras framtids skull. De menar att barnens 

bästa alltid måste komma i första hand även om barnen inte är ensamkommande. De 

hävdar också att migrationslagarna måste tolkas i samband med de internationella 

lagarna med särskild vikt på barnets behov i centrum. 

Författarna påpekar att dessa barn kan lida av ohälsa såsom posttraumatiskt 

stressyndrom, känslomässigt internaliseringsproblem, depression och suicidbenägenhet. 

Därav är det viktigt, menar de, att dessa barn blir så väl bemötta som möjligt och inte 

placeras på en fängelselik institution. Det hävdas vara direkt skadligt och hämmande för 
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deras utveckling. 

Hek m.fl. (2012) belyser att ensamkommande barn kan bete sig och verka äldre än vad 

de är, då de har varit tvungna att axla en vuxenroll mycket tidigare i hemlandet eller 

under flykten. De menar också att ensamkommande barn är speciellt försiktiga med att 

prata med myndigheter och andra auktoriteter om vad som hänt dem. De är rädda för att 

de själva och familjen ska komma till skada. Det kan också vara så att de är 

traumatiserade och inte vill eller kan berätta om vad de har varit med om. Det här, 

betonar författarna, kräver att människor som arbetar med dessa barn har en adekvat 

utbildning och att barnen får bo där de får god omsorg och där de framförallt kan 

kännas sig trygga och säkra.  

Brunnberg m.fl. (2011) skriver i sin forskningsöversikt om ensamkommande barn att 

miljoner barn utsätts för flera olika stressrelaterade händelser varje år. Det kan vara 

under extrema och traumatiska händelser som krig, naturkatastrofer, livshotande 

sjukdom, fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp, våld och hot. Att vara på 

flykt ensam, som sker under olika villkor, är en starkt världsomvälvande händelse för 

ensamkommande barn. Brunnberg m.fl. (2011) lyfter fram att många av de 

ensamkommande barnen inte vet varför de måste fly till en början. De har inte varit 

delaktiga i beslutet rörande flykten. De vet heller inte vilket land de är på väg till. Vet 

de varför de flytt hemlighåller de oftast den historien för myndigheter och socialtjänsten 

när det kommer till det nya landet. De använder sig istället av ”cover stories” som är en 

fiktiv berättelse som de blivit instruerade att berätta av familjen, smugglaren eller någon 

annan. Cover stories kan så klart innehålla delar av sanningen men oftast ganska liten 

del. Cover stories används kanske först och främst för att öka chanserna till ett 

permanent uppehållstillstånd men det kan också fungera som ett skydd för barnen när de 

inte vill berätta på grund av att de bär på för mycket smärtsamma och svåra ångestfyllda 

minnen. De ensamkommande barnens situation ställer höga krav på socialt arbete. Det 

ställer krav på förmågan att lyssna och skapandet av en tillitsfull relation. Den bärande 

och tillitsfulla relationen kräver tid och tålamod, särskilt för ensamkommande barn som 

blivit svikna och sårade på så många olika sätt. De är naturligt misstänksamma mot 

myndigheter och myndighetspersoner eftersom de inte kan skilja på deras olika roll och 

uppdrag till en början. 

 

Brunnberg m.fl. (2011) skriver, enligt en studie i Storbritannien gjord år 2000 på 3460 

ensamkommande barn, att de vanligaste orsakerna till flykt är död eller förföljelse. Det 

kunde också bero på etnicitet, sexuell läggning, religion och religiösa åskådningar, 

våldsövergrepp eller sexuella övergrepp, trafficking och krig. Forskarna i den här 

studien betonar att en tredjedel av deltagarna utsatts för sexuella övergrepp en eller flera 

gånger. Övergreppen kunde skett i hemlandet, under flykten eller i det nya landet. 

Forskarnas slutsats är att det är av särskild vikt att ensamkommande barn får särskilt 

stöd för att kunna bearbeta svåra upplevelser och händelser. 

  

Brunnberg m.fl. (2011) lyfter fram intressanta aspekter kring copingstrategier och 

identitetsskapandet. Traditionellt sätt brukar ungdomar bryta sig loss och skapa en 

identitet och självbild genom att trotsa och utmana gamla regler och förhållanden som 

de är uppväxta i. För ensamkommande barn blir det knepigare eftersom de oftast flyr i 

ung ålder. Hur de då kommer att utveckla sin självbild och identitet är intressant 

eftersom det samhälle och kultur de kommer ifrån skiljer sig mycket från europeiska 
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samhällen och kulturer. I de länder de kommer från finns ett grupporienterat samhälle 

där familjens traditioner och normer dominerar medan det i Europa finns ett mer 

individorienterat tankesätt där det också är samhället som först och främst sätter sociala 

regler och normer. Detta innebär en förvirring för ensamkommande barn och de måste 

ställa om sig till det individorienterade samhället. Det betyder att de måste hitta 

copingstrategier som fungerar och hjälper dem att anpassa sig till det nya livet. I väldigt 

stor utsträckning så gör de också det, hittar copingstrategier som hjälper dem att anpassa 

sig och hitta sin plats i det nya livet. Därför är det också viktigt menar Brunnberg m.fl 

(2011) att ensamkommande barn inte enbart ses som offer med ett traumatiskt bagage. 

För att de ska kunna utvecklas till självständiga och trygga individer i ett europeiskt 

samhälle måste man identifiera både styrkor och svagheter hos dem. Att identifiera 

riskfaktorer och skyddsfaktorer som finns omkring barnen är också viktigt för att öka 

deras motståndskraft. De måste få hjälp med inre och yttre processer som påverkar den 

verklighet de lever i. Får de hjälp och stöd med det blir det också lättare för dem att hitta 

sätt att återhämta sig och känna kontroll och tillhörighet i det nya landet. 

 

Teoretisk utgångspunkt och förklaringsmodeller 

Bemötande är en viktig hörnsten i det behandlingspedagogiska arbetet där förförståelse, 

människosyn och relationsskapande är viktiga aspekter. Rökenes och Hanssen (2007) 

beskriver att vårt tankesätt påverkar den verklighetsuppfattning vi har som i sin tur 

skapar varje individs förförståelse. Med detta menas att vi bär med oss våra “glasögon” 

som bland annat påverkas av individuella tankesätt, personlighet, kultur, normer och 

värderingar, människosyn, arbetsrelaterade teorier och modeller samt rollförväntningar. 

Människosyn ger avtryck i den egna självförståelsen, i bemötandet och i de handlingar 

som sker i interaktion med andra. Den egna uppfattningen som professionell påverkar 

förmågan att kunna hjälpa. Om den professionelle ser sig själv som en del i den 

mänskliga gemenskapen är det lättare att skapa en hjälpande trygg relation. Rökenes 

och Hanssen (2007) belyser vikten av att om den professionella i möten med andra 

månar om den enskildes autonomi, visar respekt och är en god lyssnare uppfattas 

kommunikationen som stödjande där den enskilde blir bekräftad som individ. 

Bernler och Johansson (2001) menar att relationen är och bär behandlingen. Relationen 

är en grundläggande förutsättning för att kunna hjälpa och skapar möjligheter till 

fortsatt hjälp. Relationen påverkas av de förväntningar som den professionelle och den 

hjälpbehövande har. Båda parter har föreställningar om problemets art, uppfattningar 

om varandra samt vad hjälpen ska innehålla och utformningen av den. De 

föreställningar som finns om problemet är de som kommer att styra riktningen på den 

hjälp som kan erbjudas. 

Bernler och Johansson (2001) beskriver vidare att de föreställningar som den 

professionelle och den hjälpbehövande har kan bottna i vad som är förknippat med 

yrkesroll, personlighet och erfarenheter. Föreställningar om hjälpens innehåll grundar 

sig på den sammanvägning av vad den hjälpbehövande förväntar sig att kunna få, vad 

denne vill ha och kan bli erbjuden. Det finns även omedvetna förväntningar som kan 

bottna i saknad av tröst och omhändertagande. Även den professionelle har byggt upp 

föreställningar om det hjälpbehov som kan ges och vad som behövs tillgodoses. 

Faktorer som erfarenhet, teorier och arbetsmetoder är av betydelse inte minst de 
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åtgärder och arbetsmetoder som används på arbetsplatsen. 

Pygmalioneffekten 

Jenner (1992) skriver att när en människas förväntningar påverkar en annan människas 

beteende och handlingar fungerar detta som en självuppfyllande profetia. Vilket betyder 

att en människa börjar bete sig på ett sätt som andra människor förväntar sig och detta 

kallas inom den pedagogiska forskningen för pygmalioneffekten. Jenner (1992) menar 

att dessa förväntningar formas i ett tidigt stadium, precis som när man i vardagslivet 

bildar sig en uppfattning om en ny människa via det första intrycket. Dock betonar 

Jenner (1992) att det får andra konsekvenser i behandlingssammanhang än i 

vardagslivet. Han beskriver att behandlarens förstahandsintryck av klienten styr och 

påverkar relationen och det fortsatta behandlingsarbetet och klientens vilja till fortsatt 

kontakt. Behandlaren har även en förutbestämd bild av sin klient redan innan det första 

mötet då behandlaren troligen fått förhandsinformation om sin klient. Detta 

förstahandsintryck kan så klart komma att korrigeras eller förstärkas beroende på 

behandlingstiden och den kontakt man lyckas etablera. Vidare skriver Jenner (1992) att 

förväntanseffekter utgör en stor del i samspelet mellan behandlare- klient och är 

avgörande för hur behandlingsprocessen fortskrider. Även olika perspektiv och 

diagnostisering är något som påverkar hur behandlaren kommer att se på sin klient. 

Behandlaren kommer att se och uppfatta sin klient utifrån sitt teoretiska perspektiv och 

sina förväntningar vilket påverkar diagnostisering och/eller kategorisering som klienten 

får. Han påpekar också att det organisatoriska förhållandet och antalet klienter per 

behandlare kan ha en viss påverkan på vilka klienter man lägger mer eller mindre tid på. 

Jenner (1992) hänvisar också till en tidigare studie av honom själv gjord 1979 där han 

kom fram till att klientens behandlingsmotivation bygger på behandlingsklimatet och 

behandlingsorganisationens intresse att hjälpa sina klienter.  Alltså kan man 

sammanfatta det hela på två olika sätt: 

 

Med behandlarens positiva inställning blir det inte alltid goda resultat. 

Utan behandlarens positiva inställning blir det aldrig goda resultat (Jenner, 1992, sid. 

17). 

Vad du säger om mig 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG (Jenner, 1992, sid.14). 

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Urie Bronfenbrenners uvecklingsekologiska modell visar hur olika faktorer i interaktion 

med varandra påverkar barns utveckling. Bø 1989 i Bunkholdt (2004) menar att 
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“utvecklingsekologi betecknar studiet av läran om hur människor utvecklas och 

socialiseras i ett dynamiskt växelspel mellan olika delar av miljön” (Bunkholdt, 2004 

s.87)  

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell socialiseras barnet och utvecklas 

genom inverkan från fyra olika nivåer; mikro, meso, exo- och makronivån. I mikronivån 

påverkas barnet av samspelet mellan familjen, kompisar och grannar. Det är genom 

sociala relationer med dessa signifikanta andra som barnet får med sig erfarenheter, dels 

genom iakttagelser och genom olika rollspel. Bronfenbrenner menar att i denna nivå är 

det inte bara miljön som påverkar barnets erfarenheter och färdigheter utan också 

barnets subjektiva upplevelser. Mesonivån belyser samspelet mellan de olika 

socialisationsprocesserna i mikronivån där barnet kan hamna i svårigheter om barnets 

erfarenheter från exempelvis hemmet inte passar in i interaktionen med andra barn i 

omgivningen vilket kan påverka dess framtida möjligheter och utveckling. I exonivån 

beskrivs den indirekta påverkan som barnet utsätts för där händelser och situationer som 

har betydelse för de som barnet samspelar med. Makronivån rymmer ideologier, 

kulturer, traditioner och värderingar som råder både på en samhällsnivå samt inom 

familjen. Bronfenbrenner belyser även ekologiska övergångar där han menar att olika 

livssituationer genom livet och hur individen hanterar dessa påverkas av de utvecklade 

enskilda resurserna (Bunkholdt, 2004). 

Som behandlingspedagoger är det extra viktigt att gå in med ett öppet sinne i mötet med 

klienten. Därav finner vi dessa teoretiska utgångspunkter aktuella för studien då 

förväntaseffekterna har betydelse för hur relationen och samspelet utvecklas mellan 

behandlaren och den hjälpbehövande. Vidare beskriver den utvecklingsekologiska 

modellen vikten av hur barn påverkas, utvecklas och socialiseras i interaktionen med 

andra på en individ och samhällsnivå. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter personalen 

har av placerade ensamkommande barn på HVB-hem. 

 

Problemformulering: 

● Vilka möjligheter och svårigheter ser personalen i arbetet med ensamkommande barn 

på HVB-hem? 

. 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Det finns två vetenskapliga förhållningssätt, positivismen och hermeneutiken. Inom den 

positivistiska traditionen söker man den objektiva sanningen där samband kan förklaras 
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och generaliseras.  Positivisterna eftersträvar mätbara resultat som är sanna och logiska 

(Bryman 2011).  

Hermeneutikens synsätt uppstod till en början då teologiska texter skulle tolkas och man 

skulle finna en förståelse för dessa.   

I den hermeneutiska traditionen vill man förstå och tolka människors handlingar och 

deras verklighet utifrån den sociala kontexten de befinner sig i. Bryman (2011) menar 

att inom hermeneutiken vill man förstå och finna en mening av den enskilde individens 

sociala handlingar och dess innebörd. Bryman (2011) beskriver Webers 1947 

uppfattning om Verstehen där ett förståelseinriktat synsätt mer tar hänsyn till tolkningen 

och förståelsen av den subjektiva innebörden i en social handling där handlingen ses 

som meningsfull för individen. Betoningen för den empatiska förståelsen av människors 

handlingar är starkare än på andra yttre faktorer som kan påverka dessa. Vidare 

beskriver Bryman (2011) att när en forskare analyserar en text bör denne få fram och 

tolka texten utifrån författarens perspektiv där hänsyn tas till den sociala och historiska 

kontexten den producerades i.  

 

Då denna studie undersöker vilka möjligheter och svårigheter personal ser i arbetet med 

ensamkommande barn kommer en kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer användas 

för att generera en djupare förståelse där beskrivningar från respondenterna i 

intervjuerna kan bidra med en bredare bild om hur de utifrån deras perspektiv kan 

hjälpa dessa barn.    

 

Kvalitativ ansats 

Bryman (2011) beskriver en kvalitativ ansats som induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk. Forskningen fokuserar mer på ord än på siffror där teori genereras på 

de praktiska forskningsresultaten. Den är tolkningsinriktad vilket innebär att förståelsen 

av den sociala verkligheten tolkas av andra i en viss kontext. Vidare menar Bryman 

(2011) att i den konstruktionistiska ståndpunkten ses sociala egenskaper som en produkt 

av samspelet mellan individer. Därav förefaller en kvalitativ ansats väl in i denna studie 

då den har en hermeneutisk utgångspunkt där tolkning och förståelse för människors 

handlande i den sociala kontexten ligger i fokus.  

 
Kvalitativa intervjuer 

Vi har i denna studie använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vid utformningen av 

dessa gjordes en intervjuguide med olika teman som ska beröras.  

Genom ett fåtal teman (se bilaga.II) med öppna frågor ges respondenten möjlighet att på 

ett flexibelt och mer spontant sätt svara på frågorna. Bryman (2011) skriver bland annat 

om att i kvalitativa intervjuer finns intresse och fokus på respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt där öppenheten under intervjun ger kunskap om vad 

respondenten själv upplever som relevant eller viktigt. Den ger också intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor som anknyter till det som respondenten sagt. 
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Planering och genomförande 

Urval 

Vårt urval är ett målinriktat urval som innebär att vi valt intervjupersoner som vi tror 

kommer att besvara våra frågeställningar på bästa sätt. Enligt Bryman (2011) blir detta 

målinriktade urval en överensstämmelse mellan vårt syfte, urval och de 

problemformuleringar som kommer att undersökas i denna studie. 

Urvalet består av fem intervjupersoner som arbetar med placerade ensamkommande 

barn på HVB-hem. Tre olika enheter inom samma organisation valdes ut, geografiskt 

nära då studien har en tidsbegränsning. Eftersom studien har som syfte att finna vilka 

möjligheter och svårigheter personal ser i arbetet med ensamkommande barn fanns 

intresset att intervjua respondenter inom samma organisation fast från olika enheter. Vår 

tanke med detta var att personalens upplevelser kan skilja sig åt mellan de olika 

enheterna. Verksamheterna består av ett asylboende och två boenden som barnen flyttar 

till när de fått permanent uppehållstillstånd, även kallat PUT-boende. 

Förberedelser och datainsamling  

Vi vände oss till verksamhetschefen med förfrågan om möjlighet att få intervjua 

personal från de olika avdelningarna. Vi förklarade studiens syfte samt överlämnade ett 

missivbrev (se bilaga.I) med forskningsetiska riktlinjer. Innan intervjuerna gjordes 

sammanställde vi en intervjuguide (se bilaga.II) med övergripande teman som intervjun 

skulle beröras av. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att det är viktigt att vi som 

forskare är väl pålästa inom ämnet och att intervjuguiden är enkel och lättförståelig för 

intervjupersonen. Enligt Forsman (1997) är det bra att prova sin intervjuguide på annan 

person som ej ska delta i undersökningen för att se om intervjuguiden är tillräckligt 

tydlig. När vår intervjuguide var klar testades den på några personer i vår omgivning, 

som inte skulle ingå i studien, för att säkerställa dess relevans och tydlighet. Vi 

upplevde inte att det förekom några tveksamheter eller funderingar kring 

intervjufrågorna från testpersonerna så vi behöll intervjuguiden så som vi strukturerat 

den från början. 

Intervjuerna bokades in med berörd personal som genom accepterande ville delta i 

studien. Innan intervjuerna påbörjades informerade vi om studiens syfte samt att 

respondenten fick ta del av missivbrevet med forskningsetiska riktlinjer. Respondenten 

tillfrågades också om tillåtelse av ljudinspelning under intervjun då en sådan underlättar 

tolkning och sammanställning av resultatet. Fördelarna med att spela in och transkribera 

är många. Det förbättrar minnet och intervjuarens omedvetna tolkningar kan 

kontrolleras. Analysen av vad respondenterna har sagt underlättas då intervjuaren kan 

gå genom datamaterialet flera gånger. Genom inspelning kan andra forskare granska 

materialet där forskaren kan visa att denne försökt vara så objektiv som möjligt i 

analysen (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser med en respondent i taget. 

De varade mellan 20-40 minuter per respondent. Vi genomförde intervjuerna 

tillsammans då vi ville ha ett tolkningsutrymme utifrån bådas perspektiv för att kunna 

återge en så rättvis bild som möjlig. När intervjuerna var klara transkriberades dem, för 

att sedan kunna bearbetas och analyseras. Vi började med att läsa genom dem var för 

sig, för att sedan tillsammans finna och plocka ut relevanta data i svaren från 
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respondenterna som var återkommande och möjliga teman. Vi valde en mer 

skriftspråklig karaktär på citaten i resultatet för att skydda respondenternas identitet 

utifrån de etiska aspekterna (Kvale och Brinkmann, 2009). Dessa relevanta data som 

enligt vår tolkning föreföll intressanta för studiens teoretiska utgångspunkt, syfte och 

frågeställningar kategoriserades sedan under olika teman.  

Analys 

Vid analysen av intervjumaterialet har vi utgått från en hermeneutisk utgångspunkt. Det 

primära har varit att tolka och kategorisisera de teman som framkommit under 

intervjuerna.  Efter det har vi sammanfattat teman utifrån vilka möjligheter och 

svårigheter som personalen kan se i arbetet med ensamkommande barn. Vi har även i 

vår analys utgått från principerna som svarar på frågorna - Vad handlar det hela om? 

Vad innebär det? Därefter har vi sorterat resultatet i teman. Sorteringen av teman gick 

till på följand vis; 

● Citaten valdes ut med problemformuleringen som utgångspunkt. 

● Citaten sorterades sedan in under återkommande möjliga teman. 

● Till sist gjordes en slutlig sortering där citaten placerades under olika teman.  

● Sedan skrevs en kort analys kring textmaterialet och citaten användes för att förstärka 

det framkomna temat.  

● I ett sista skede sammanfattades teman i resultatet för att sedan analyseras och 

problematiseras.  

 

Sökstrategi  

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar på universitetsbiblioteket i Växjö genom deras 

databaser. Databaserna Academic search elite och One search användes och genom 

sökorden youth, adolcense, juvenile, deliquen*, antisocial, residential care, discourse 

analysis, asylum-seeker, refugee sökte vi fram möjliga artiklar. Vid sökningar då det 

uppkom för många irrelevanta träffar försökte vi begränsa antalet träffar genom att 

kombinera ord med AND samt trunkeringar som innebär att databasen söker på olika 

böjelser till ordet. Vi använde peer-reviewed som innebär att artikeln är vetenskapligt 

granskad samt tidsbegränsning av artiklarna mellan åren 2008-2014, detta för att få ta 

del av lite nyare relevant forskning. När vi valt ut artiklar till avsnittet tidigare forskning 

har vi först tittat på artiklarnas titel för att se om de överhuvudtaget berört studiens 

problemområde. Sedan har vi läst artiklarnas abstrakt och utifrån abstrakten gjort ett 

urval av de artiklar vi anser ha varit mest relevanta för denna studie. 

Forskningsetiska överväganden 

Den här studien kommer att utgå från Bryman (2011) och följa Vetenskapsrådets (2013) 

forskningsetiska principer enligt individskyddskravet och fyra huvudkrav som 

individskyddskravet utmynnar i. Individskyddskravet och dess huvudkrav utgör 

riktlinjer för etikkommiténs granskning av forskningsprojekt inom ämnesområdet för 

humaniora och samhällsvetenskap. Individskyddskravet och dess fyra huvudkrav är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Bryman (2011) skriver också att rätten till ett privatliv är varje 

människas rättighet och det är oacceptabelt att överträda. Den rättigheten innebär att 

forskaren måste respektera deltagarnas rätt till anonymitet och personlig information 
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som ges ska behandlas på ett konfidentiellt sätt. Som forskare måste man också ta 

ställning till om det insamlade materialet kan arkiveras eller måste förstöras för att 

skydda deltagarna från tänkbara risker och skadliga konsekvenser. Forskning ska 

utformas och genomföras på ett sätt som säkerställer integritet och kvalitet, för att hålla 

hög kvalitet. Forskning som inte gör detta är oetisk.  

 

Nedan följer en förklaring av varje kravs innebörd (Bryman 2011, Vetenskapsrådet 

2013). 

Informationskravet: Forskaren ska informera respondenten om forskningsuppgiftens 

syfte. Eventuella risker och obehag ska redovisas för respondenterna. Det ska tydligt 

framgå att respondenternas delaktighet i forskningsuppgiften är helt frivillig och att 

uppgifter som lämnas endast kommer att användas i forskningsprojektet. Deltagarna ska 

vara väl införstådda i vilka moment som ingår i undersökningen. Det betyder att 

deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst, när de 

vill, avbryta och avsluta sitt deltagande i undersökningen.  

Vid varje intervjutillfälle har respondenterna i denna studie informerats om studiens 

syfte, karaktär samt de etiska principerna både muntligt och skriftligt. 

Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan. 

Om det finns deltagare som är minderåriga ska föräldrars eller vårdnadshavares 

samtycke och godkännande av deltagandet i undersökningen inhämtas. Om det finns en 

risk att deltagare kan ta skada är det av ytterst vikt att uppfylla samtyckeskravet. Det 

innebär att deltagarna frivilligt ska lämna sitt samtycke till att delta i undersökningen 

utan forskarens antydan till medverkan. Deltagarna ska kunna avbryta sitt deltagande 

och sin medverkan i undersökningen när som helst utan forskarens påverkan till fortsatt 

deltagande. Undersökningens syfte, upplägg och vilken institution som står för den ska 

tydligt formuleras på ett begripligt sätt så att varje deltagare förstår. Deltagarna ska 

också vara väl införstådda i vilka risker och konsekvenser deltagandet kan innebära för 

dem. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna muntligt gett sitt samtycke 

och godkännande till deltagandet i vår studie.  

Konfidentialitetskravet: Deltagarnas identitet och de uppgifter de lämnar ska förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter om alla deltagare i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det insamlade materialet ska endast 

analyseras utifrån undersökningens syfte samt att det insamlade materialet inte ska 

behållas längre än nödvändigt. Forskaren har också ett ansvar för att informationen i 

resultatet hålls konfidentiellt och anonymt. Vilket innebär att deltagarnas namn och 

adress inte ska lagras på hårddiskar. Det insamlade materialet och personuppgifter ska 

kodas och sparas separat på skilda platser där obehöriga inte kan komma åt detta. 

Transkriberingar får inte innehålla riktiga namn på respondenterna samt att 

transkriptioner ska hållas inlåsta. Respondenternas identitet och vem som sagt vad ska 

behandlas på ett konfidentiellt sätt. Respondenterna ska inte kunna avslöjas när 

resultatet publiceras. Inte heller ska personer och platser kunna identifieras i 

slutresultatet. Varje intervju och ljudupptagning har kodats och förvarats på sådant sätt 

att endast intervjuarna haft tillgång till materialet. Inga namn eller platser har heller inte 

noterats för att skydda respondenternas identitet. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer får endast användas i forskningssyfte. 

Uppgifterna får inte lånas ut och får inte användas i kommersiellt bruk eller icke-



 

14 

 

vetenskapligt bruk. Uppgifterna som lämnas får heller inte drabba den enskilda 

individen och användas som grund till åtgärder och beslut. Det insamlade materialet har 

endast använts i studiens syfte och behandlats på så vis att obehöriga ej kunnat ta del av 

materialet. 

 

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) förklarar kvalitativ forskning som induktiv, tolkningsinriktad och 

konstruktionistisk. Detta innebär att teorin genereras av de framkomna 

forskningsresultaten där deltagarnas uppfattning och sociala egenskaper tolkas utifrån 

den kontext de befinner sig i. Vidare belyser han vikten av de kvalitetskriterier som 

finns för att säkerställa de forskningsresultat som framkommer i studien. Trovärdighet 

innebär att forskningen säkerställs genom utförandet av de regler som finns och att de 

som deltagit i studien får ta del av resultatet. Med överförbarhet presenterar forskaren 

fylliga täta beskrivningar av den kontextuella situationen och av den sociala verklighet 

som studerats (t.ex. citat) vars syfte är att kunna utläsa möjlighet till överförbarhet i 

andra miljöer. Genom att redogöra för alla faser i forskningsprocessen ges möjlighet till 

ett granskande synsätt för bedömning av pålitlighet i studien. Möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att forskaren försökt vara så objektiv som möjligt och inte låtit egna 

personliga värderingar påverka studiens riktning och utgång. Genom dessa 

kvalitetskriterier strävar vi efter att ge studien en så god kvalitetsmässig grund som 

möjligt genom hela studiens undersökningsprocess.   

Detta har vi försökt uppnå genom att respondenterna fått information om studiens syfte 

samt etiska riktlinjer där de även kommer att få ta del av det färdiga resultatet. Vidare 

har utsagornas styrkts genom ett beskrivande resultat med citatformat för att ge läsaren 

ett större tolkningsutrymme. Vi har eftersträvat en god vetenskaplig kvalitet genom 

beskrivningar av studiens forskningsprocess samt metodologiska överväganden där 

läsaren ges en helhetsbild av studiens alla faser. Objektivitet har eftersträvats men då 

studien har en hermeneutisk utgångspunkt ges tolkningsutrymme som kan se 

annorlunda ut beroende på den egna förförståelsen. 

 

RESULTAT 
I presentationen av vårt resultat redovisas de huvudteman som framkom i bearbetningen 

av intervjuerna. De teman som framkom är Trygghet, Skilda förväntningar, Att förhålla 

sig till motstridiga känslor, Samverkan mellan personal och andra aktörer och Makt 

och delaktighet. Dessa teman presenteras med en introduktion och tillhörande citat som 

vi tolkat varit viktiga för att uppnå studiens syfte.  

Trygghet 

Det framkom väldigt tydligt under intervjuerna att relationen är en avgörande och 

betydelsefull faktor i arbetet med ensamkommande barn. Respondenterna menar att det 

är genom samtal och nyfikenhet, som man bygger upp och utvecklar relationen. 

Relationen blir en grundsten till ett förändringsarbete som bottnar i trygghet och ärlighet 

där man genom att vara konsekvent undviker en dubbelbottnad sanning. 
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Trygghet, relationen, välbefinnande det är de här bitarna ... att de 

känner sig trygga och då utvecklas dem.... Det är de här resurserna vi 

bygger och vi har resultat på det... 

Det första du ska göra är att bygga tryggheten hos ungdomar ... Bygger 

du trygghet bygger du utvecklingen … Det är det första.  Ungdomen 

kommer hit, han måste känna sig trygg och veta vem du är... känner han 

sig trygg där han sover så sover han... När han kommer här och ska 

sitta då känner han sig bekväm ... Det är det första man gör och det är 

att känna till ungdomarna så att han ska känna sig trygg ... Sen 

relationen ... du bygger en bra relation med raka saker , rätt beslut, 

vågar säga ja och vågar säga nej  därför där utvecklas mycket mer än 

om du tvekar och har en tveksamhet om sakerna ... Därför raka saker 

brukar jag säga , raka beslut, raka svar gör att den ungdomen mår 

bättre än att du ger ett oklart beslut eller oklart svar … 

Det betonas att man måste finnas där och stötta barnen i alla tänkbara situationer för att 

relationen inte ska drabbas. 

Den trygghet som du byggde, den relation som du byggde måste du se 

till att den finns kvar oavsett om det händer saker eller inte ... han måste 

känna sig trygg. 

Genom att visa medkänsla och att personal kan bjuda på sig själva och dela med sig av 

sina upplevelser och erfarenheter underlättas skapandet av trygghet och relation. 

Jag tycker alltså genom att man vågar vara vuxen att våga vara sig själv 

att ibland i situationer ändå berätta lite kanske om sitt eget liv, alltså ja 

det väljer man ju själv vilken grad för jag vet ju att en del är jättenoga 

sådär. Men på nåt vis så känner jag att jag bjuder gärna på det alltså 

jag är ingen övermänniska för att jag är personal. Jag har också gått 

igenom saker och jag är också ledsen ibland och ja och det tror jag då 

hamnar man på samma nivå eller på något vis sådär sen behöver man ju 

inte fläka ut sig totalt... 

Det finns en empatisk förmåga och en förståelse att kunna se och känna med barnen 

samtidigt framhävs ändå vikten av att vara rak och tydlig i arbetet. 

...ja man gör ju det ja så att jag kände det att jag var ju tacksam med att 

det speglade ju min egen ilska som jag som egentligen finns inom mig 

och det speglade vi i varandra jag och den killen. Jag skulle också gärna 

velat ta upp ett äpple och kasta i huvudet på honom egentligen nånstans 

i min primitiva del men min vuxna del sa nåt annat. Och det är väl det 

som är, jag hade ju inte heller nån impulskontroll när jag var femton 

sexton år för då va det liksom skit du i det, och alltså jag har också burit 

med mig jävligt mycket attityd så nånstans kan jag ju se mig själv i de 

här ungdomarna också, ja men det är så det är liksom men hur viktigt 

det är att ha vuxna omkring sig som står kvar, står kvar och vågar vara 

vuxen, jag bryr mig om dig men det här är inte okej. Jag står kvar och 

jag gillar dig men det här är inte okej. 

Det poängteras att arbetet måste individanpassas, samtidigt som det gick att utläsa en 

viss ambivalens kring arbetssättet då personal saknar kunskap om barnens bakgrund. 
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…att kunna tillgodose, att kunna tillfredsställa alla behov på ett bra sätt 

för det måste individanpassas, vad den ena behöver är ju inte säkert det 

bra för den andra, och hur bedömer man det när man inte riktigt vet 

heller vad som är de bakomliggande faktorerna. 

Alltså att det kan finnas andra saker som vi inte riktigt... och man måste 

gissa och testa och då blir det liksom försökskaniner och det är ju inte 

riktigt rätt heller för att då står man ju här och experimenterar med en 

människas framtid i stort sätt. Och just det att de är så ömtåliga för att 

nåt som jag kan säga eller göra kan påverka så mycket. 

 

Skilda förväntningar 

Enligt respondenterna är benämningen av vad som anses vara ett beteendeproblem 

väldigt brett och komplext. Det framgår i intervjuerna att personalen upplever att 

ensamkommande barn har andra förväntningar när de kommer till Sverige, där det finns 

en oförståelse kring de krav som ställs vilket i sin tur leder till konflikter. 

Respondenterna förmedlar en känsla av uppgivenhet då de inte har tillgång till någon 

bakgrundsinformation om barnens erfarenheter och upplevelser som de bär med sig. De 

ensamkommande barnen tenderar att inte berätta om sitt förflutna av rädsla för att bli 

hemskickade av Migrationsverket. Detta skapar situationer där personal känner en 

uppgivenhet då de inte kan erbjuda den hjälp som barnen skulle behöva där de mår 

dåligt av att bära så mycket inom sig. 

Alltså nu spekulerar ju jag, det är ju vad jag tror kan vara olika saker 

som de har med sig men det är ju jättesvåra saker och känslor och 

upplevelser som de bär med sig... 

Det talades mycket om barnens bakgrund och spekulationer och okunskapen om den. 

Det är ju gissningar för oss i många fall men det är ju... Jag tror att 

upprepade kränkningar är en stor orsak. Sen är det också att kanske få 

ta för mycket ansvar för tidigt. Som skapar mycket frustration och en 

väldigt svår situation för dem när de är barn. Att få axla väldigt mycket 

av vuxenansvar tidigt som jag tror kan bygga upp en aggression inom 

dem som de inte får uttryck för, för att de ska respektera auktoritet i 

kanske föräldrar eller vårdnadshavare. Som gör att det kanske rinner 

över väldigt mycket snabbare... 

Trots okunskapen menade samtliga av respondenterna att man måste försöka förstå och 

hjälpa barnen framåt i utvecklingen. 

Och sen vi har ingen hel bild om de här människorna för att kunna 

jobba med svaga bitar och förbättra de bitarna. 

Nästan samtliga av respondenterna betonade att dessa barn har mycket att tänka på och 

bearbeta inombords och att familjens krav på dem kan vara stora. 

... de här ungdomarna har en hjärna som jobbar oerhört mycket mer än 

vanliga människor. Därför, vad är kravet på dem och när de kommer 

hit? Vad är familjens krav på dem? 
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Det betonades även att vad man har varit med om tidigare i livet är en stark orsak till 

starka reaktioner som också kan leda till konflikter. 

En del ungdomar de har ju så många knappar som ligger öppna liksom. 

Det räcker ju nästan så att säga att harkla sig så är det någon som blir 

taggad så det ligger ju verkligen liksom i deras… 

Det talades även om en snedvriden verklighetsbild av hur det skulle bli när dessa barn 

kommer till Sverige. 

... smugglingssystem som talar om att du har rätt till det, rätt till det , till 

den och den ... alltså de fyller i deras hjärnor med massor med saker 

som inte stämmer ... 

Respondenterna förmedlar en tro att ensamkommande barn väldigt tidigt får axla ett 

vuxenansvar vilket kan skapa frustration som de inte får utlopp för. Föräldrar/ 

vårdnadshavare har en annan auktoritet i hemlandet vilket kan medföra att de lättare 

tappar kontrollen när de upptäcker att hierarkin inte är densamma här i Sverige. 

...det är mycket krav som vi inte ser som vi har erfarenheten av alltså. 

Vad är krav från  familjen på den ungdomen... 

Det talades mycket om olika krav som dessa barn har på sig från olika håll. Dels från 

familjen dels från smugglarna som sätter press på dem angående pengar för resan hit. 

... sen har de pressen på sig från den smugglaren som skickade hit dem 

som vill ha pengar. Det är därför de har den attityden som de har, den 

utvecklas efter ett tag, de tror alltid så fort vi kommer till Europa så får 

vi allt men när de kommer hit så finns inte det man, måste kämpa här 

också lika mycket som man har gjort i hemlandet. 

Något som också påpekades var att olika trauman som de kan ha varit med om skapar 

starka känslor som barnen bär inom sig. Att dessa barn behövt axla ett helt annat ansvar 

och känslor än barn utan denna bakgrund. 

... de är ju mer vuxna än vad vi tror eller behöver behandla dem som... 

de har ju upplevt saker som kanske jag aldrig kommer att uppleva i hela 

mitt liv som har gjort att de behöver växa och mogna mycket fortare och 

har hoppat viktiga steg i sin barndom och i sin utveckling. 

Det lyftes även fram att kultur är något som kan vara en bakomliggande orsak till att det 

blir konflikter. 

... alltså våra normer och vad vårt samhälle här har för något för att ta 

hand om ungdomar och sånt är så milsvid från vad dem har med sig... ja 

så att jag tror att de ibland kanske känner att de är fångade... 

Det talades om negativa inställningar och attityder som barnen kan ha. Det var 

genomgående i samtliga samtal att när ett barn vill ha för mycket saker eller ifrågasätter 

personalen så ansågs detta som en dålig inställning och dålig attityd. 

I och med att de försöker bestämma och att de vill ha alltså det som de 

inte får, det tycker jag är dålig attityd. Du ska lära dig någonting, du 

lever i deras samhälle. De blir arga och frågar varför vi tjatar, det 

tycker jag är dålig attityd. 
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...en svensk ungdom har ett hem där man kan bygga beteende som 

ungdomar ... men här vi vet ingenting om hemmet vi vet ingenting om 

bakgrunden. 

Det faktum att ensamkommande barn just är barn påpekades i vissa utsagor. Det är 

något man måste ha i åtanke när man jobbar med dessa barn. 

 Men de är ju barn. De behöver mycket mer kärlek och mycket mer vara 

med sina föräldrar, än vara här ... 

 

Samverkan mellan personal och andra aktörer 

I samtalet om samverkan framgår det tydligt av respondenterna hur viktig och 

avgörande personalens egen inställning är för de hjälpinsatser som finns och vilket 

förändringsarbete som kan genomföras. Det verkar råda brister i samarbetet mellan 

personal och andra aktörer men avgörande verkar vara om personalen ser möjligheter 

eller begränsningar i sitt arbete med de ensamkommande barnen. 

 Antingen så ser man att man har väldigt mycket möjligheter för vi har 

ju tillgång till BUP och man har ungdomshälsan och 

kontaktmannadagar kan ses som en möjlighet som hjälp för den 

ungdomen att man ägnar den en hel dag eller eftermiddag eller kväll åt 

den ungdomen. Det är ju hur man väljer att se det, sen kan man ju se lite 

mer verklighetsförankrat att BUP är ju inte så himla bra t.ex., de får inte 

så mycket hjälp där. Så har vi flyktinghälsan och det är ja det finns ju 

saker man kan göra det är ju hur man väljer själv och begränsa eller 

inte. Alltså hur man tänker om man ser det som en begränsning eller 

inte. Det kan ju finnas liksom attityder hos personal som “ah jävla BUP 

vadå de gör ju ändå ingenting” ja fast man får ju ändå försöka liksom så 

har man ju iallafall gått det steget. 

Men oftast så vet vi ju inte och då kan man inte hjälpa dem på det sättet 

heller och eller erbjuda den för vi har ju oftast inte den typen av 

arbetssätt här, att vi behandlar på det sättet utan då vänder man sig 

kanske till BUP eller ungdomshälsan och om allt är baserat på en lögn 

eller en påhittad historia så blir det ju inte rätt hjälp. 

Att personalgruppen jobbar för ett gemensamt mål och tillsammans är en förutsättning i 

arbetet med barnen. Kan inte personal samarbeta och arbeta lika skapas det oro i 

personalgruppen, och för barnen på boendet.  Det skapas en osäkerhet som inte gynnar 

någon i ett längre perspektiv. 

Det finns inget svårt just för mig att jobba och att hantera ungdomarna. 

Men det finns en sak som är svårt för mig, att inte samarbeta i gruppen. 

Om vi inte gör det och inte kan samarbeta på grund av personalen, då 

skapar vi problem i gruppen, det är svårt för mig.  Om vi sitter på 

personalmöte eller vad som helst och vi bestämmer, ja vi ska göra si 

eller så. Vi är alla här för att vi måste jobba och sen för att hjälpa 

ungdomarna. Vi har valt det här jobbet. Vi ska kunna samarbeta genom 

att vi ska våga, vi ska prata med ungdomarna. Om de gör någonting fel 
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ska vi påpeka det, vi ska stoppa dem.  Om jag ska bli rädd eller vara för 

snäll det hjälper inte ungdomen, de kommer att hamna i problem några 

år senare efteråt. Vi är här för att integrera dem och de ska kunna leva 

som en vanlig medborgare i samhället sen. Att de inte ska få problem. 

Det är därför det är jätteviktigt att vi samarbetar i gruppen. Ja det är 

det som är svårt för mig och det blir svårt för ungdomarna också. 

 

Makt och delaktighet 

Det kan tolkas ganska tydligt i respondenternas tal att personalen har en roll och 

funktion att fylla, där avdelningens regler är de som ska efterföljas. Det pratas inte så 

mycket om barnens delaktighet där respondenterna belyser att svårigheten i arbetet är 

konkreta konsekvenser. 

Nej, nä men det här är inte okej ... det här är vårt utrymme och det är vi 

som bestämmer över det. 

Det framkom tydligt i samtliga utsagor att det finns en tydlig maktobalans mellan 

personal och de placerade barnen. Det finns ett tydligt mönster om vilka det är som 

sätter regler och gränser och vilka det är som bestämmer på boendena. 

Det är boendet som sätter gränserna och reglerna och jag som står 

framför dem och säger nej det får du inte ... 

Personalen sätter regler och gränser som tidigare nämnts. Något som det kan uppstå 

konflikter kring och som kan väcka motstånd från barnens sida men som de helt enkelt 

måste acceptera och anpassa sig efter. 

Jag sa till honom och förklarade att så här är det och det är det här som 

gäller. Och nu har du bott här så länge, du förstår så bra och är så pass 

stor så du jag kräver på något sätt att du... det sa jag ju inte ordagrant 

men du behöver förstå det här och det finns liksom inget, det är det jag 

säger som gäller sen kan du tycka vad du vill om det. 

Något som verkade vara ett mycket laddat ämne och som det ofta uppstår konflikter 

kring var mat och frukt som var ständigt återkommande i de flesta utsagorna. 

Maktobalansen gör sig väldigt tydlig när det kom till talet om mat och frukt. 

T.ex. jag och en ungdom han kom och sa till mig att “ jag vill ha fem 

bananer” fastän att vi bara hade fem bananer hemma kvar och vi har 

sex ungdomar “ och jag vill ha fem st bananer”, men vi har bara fem st 

kvar, ska du ha fem? “Ja” Så det, varför vill du ha? Tänker du inte på 

dina medboende, att de också vill ha. “Nej antingen jag eller så kommer 

jag att kasta tallriken eller så kommer jag att bråka, jag kommer inte att 

gå till skolan, straffa mig för att jag inte får fem bananer” typ... 

 

Att förhålla sig till motstridiga känslor 

Ensamkommande barn bär med sig många traumatiserande upplevelser. 

Respondenterna menar att det bland annat kan vara faktorer som stress, separation från 
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familjen, att lämna sitt hemland och leva illegalt. Barnen känner lojalitet mot sina 

föräldrar och sin familj, där det kan uppstå ambivalenta känslor, eftersom familjen har 

sänt iväg dem. Respondenterna menar att barnet kan känna både hat och kärlek till sin 

familj vilket kan vara jobbigt för dem att hantera. 

Men dom här ungdomarna när dom kommer hit först.. den här ...liksom 

att de har separerat med mamma och syskon , vad de är utsatta för... det 

vet inte jag...vart de kan hamnat under krigstiden, det kan vara 

traumatiserade... trauma liksom... en del till exempel har upplevt någon 

som har dött till exempel någon som upplevt mord till exempel. 

I smugglingsbiten det finns, det händer mycket saker att de blir till 

exempel instängda i flera månader. Liksom bara för att de inte ska vistas 

i det landet därför de bor illegalt alltså … 

 

 

Sammanfattning av resultatet 

Trygghet 

Relationen verkar enligt respondenternas utsagor vara en viktig faktor i arbetet med 

ensamkommande barn. 

Respondenterna betonar bemötandet där samtal och stöttning skapar trygghet som i sin 

tur leder till utveckling. Det framkommer en förståelse och empatisk förmåga i 

respondenternas utsagor då man försöker se “bakom och runtomkring barnet” samtidigt 

påpekas vikten av att vara ärlig, tydlig och konsekvent. Att stå kvar och finnas där 

oavsett vad som händer.  

Det gick att utläsa ambivalens i respondenternas utsagor då personal saknar 

bakgrundsinformation om barnen, vilket kan medföra en osäkerhet kring tillämpning av 

arbetssätt.  

 
Skilda förväntningar 

Det uttrycktes tydligt i utsagorna att personal vet så lite om barnens bakgrund. Det 

talades mycket om okunskapen och spekulationer kring deras bakgrund som gör att 

personal inte alltid känner sig säkra på att de erbjuder rätt hjälp till barnen. Det 

uttrycktes att det hade varit önskvärt att veta mer om bakgrunden för att kunna erbjuda 

adekvat hjälp efter individens behov och förutsättningar. Det framkom i utsagorna att 

respondenterna förstår och försöker förstå barnens bakgrund och tidigare upplevelser de 

kan tänkas varit med om. Det lyfts fram att barnen har mycket inom sig att bearbeta, 

mer än vanliga människor. Många av respondenterna menar att många av barnen har 

behövt agera som en vuxen trots sin ålder och missat viktiga steg i barndomen, vilket 

kan skapa konflikter när de blir omhändertagna och placerade på ett boende där de inte 

längre får bestämma själva som de kanske gjort tidigare. Respondenterna betonade att 

man måste ha förståelse för att de arbetar med barn. Även om barnen i många fall 

behövt axla ett vuxenansvar och agera som en vuxen i många situationer så är de 

fortfarande barn. 
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I talet om problemskapande beteende påpekades att det finns ett typiskt och normalt 

beteende som är naturligt i utvecklingen mot att bli vuxen. Medan det finns andra mer 

besvärliga beteenden som kunde anses vara ett problemskapande beteende. Ett typiskt 

problemskapande beteende enligt respondenterna är när ”de vill ha för mycket”. Det 

ansågs att barnen har en dålig attityd när de vill vara med och bestämma, när de 

ifrågasätter boendet, regler, personal, mat och frukt. 

 
Samverkan mellan personal och andra aktörer 

Att personal samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål ansågs vara en förutsättning 

för att arbetet på boendet ska fungera. Särskilt viktigt ansågs det vara för att inte skapa 

oro och osäkerhet hos barnen och inom personalgruppen. Personal menade att de måste 

ha ett framtidsperspektiv där man tänker att begränsningar och strukturen som finns på 

boendena hjälper barnen i ett längre perspektiv. Att vara för snäll mot barnen snarare 

stjälper än hjälper i det långa loppet.    

Det fanns en skeptisk inställning till samverkan med andra myndigheter. Vissa ansåg att 

det fungera bra medan andra menade att det inte alls fungerar och att samverkan hade 

behövts förbättras för att barnen ska erbjudas adekvat vård och omsorg. 

 

Makt och delaktighet  

Det kan tolkas ganska tydligt i respondenternas tal att personalen har en roll och 

funktion att fylla, där avdelningens regler är de som ska efterföljas. Det pratas inte så 

mycket om barnens delaktighet där respondenterna belyser att svårigheten i arbetet är 

konkreta konsekvenser. 

Det framkom tydligt i samtliga utsagor att det finns en tydlig maktobalans mellan 

personal och barnen. Det finns ett tydligt mönster om vilka det är som sätter regler och 

gränser och vilka det är som bestämmer på boendena. Personalen sätter regler och 

gränser som tidigare nämnts. Något som det kan uppstå konflikter kring och som kan 

väcka motstånd från barnens sida men som de helt enkelt måste acceptera och anpassa 

sig efter. 

Ett mycket laddat ämne och som det ofta uppstår konflikter kring var mat och frukt som 

var ständigt återkommande i de flesta utsagorna. Maktobalansen gör sig väldigt tydlig 

när det kom till talet om mat och frukt. 

 
Att förhålla sig till motstridiga känslor 

De flesta av dessa barn antas ha varit utsatta för traumatiska upplevelser och händelser 

som de bär inom sig. Att skiljas och separera från familjen ofrivilligt ansågs i sig vara 

en stor traumatisk upplevelse. Personal menar att barnen antagligen varit med om svåra 

traumatiska händelser under resan hit vilket i hög grad påverkar det psykiska måendet 

och utvecklingen i det nya landet.   
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Teoretisk problematisering  

Respondenterna betonade hur viktig och avgörande personalens egen inställning är för 

de hjälpinsatser som finns och vilket förändringsarbete som kan genomföras. 

Avgörande verkar vara om personalen ser möjligheter eller begränsningar i sitt arbete 

med de ensamkommande barnen vilket Jenner (1992) också lyfter fram som en viktig 

grund i det behandlingspedagogiska arbetet. Det framgår också i intervjuerna att 

personalen upplever att ensamkommande barn har andra förväntningar när de kommer 

till Sverige, där det finns en oförståelse kring de krav som ställs vilket i sin tur leder till 

konflikter.  

Det talades även om en snedvriden verklighetsbild av hur det skulle bli när dessa barn 

kommer till Sverige. Bernler och Johansson (2001) menar att de föreställningar som 

finns om problemet är de som kommer att styra riktningen på den hjälp som kan 

erbjudas. Författarna beskriver vidare att de föreställningar som den professionelle och 

den hjälpbehövande har kan bottna i vad som är förknippat med yrkesroll, 

personligheter och erfarenheter. Föreställningar om hjälpens innehåll grundar sig på den 

sammanvägning av vad den hjälpbehövande förväntar sig att kunna få, vad denne vill ha 

och kan bli erbjuden. Det finns även omedvetna förväntningar som kan bottna i saknad 

av tröst och omhändertagande. Även den professionelle har byggt upp föreställningar 

om det hjälpbehov som kan ges och vad som behövs tillgodoses. Faktorer som 

erfarenhet, teorier och arbetsmetoder är av betydelse inte minst de åtgärder och 

arbetsmetoder som används på arbetsplatsen.   

Det kan tolkas tydligt i respondenternas tal att personalen har en roll och funktion att 

fylla, där avdelningens regler är de som ska efterföljas. Det talades inte så mycket om 

barnens delaktighet där respondenterna belyser att svårigheten i arbetet är konkreta 

konsekvenser. Det talades om negativa inställningar och attityder som barnen kan ha. 

Det var genomgående i samtalens utsagor att när barnen vill ha för mycket saker eller 

ifrågasätter personalen så ansågs detta som en dålig inställning och dålig attityd. 

Delaktighet och autonomin är väl ändå två viktiga komponenter som har betydelse för 

den personliga utvecklingen och mot målet att bli en självständig individ. 

Det framkom i samtliga utsagor att det finns en tydlig maktobalans mellan personalen 

och barnen. Det finns återkommande mönster om vilka det är som sätter regler och 

gränser och vilka det är som bestämmer på boendena. Vilket det kan uppstå konflikter 

kring och som kan väcka motstånd från barnens sida men som de helt enkelt måste 

acceptera och anpassa sig efter. 

I respondenternas utsagor poängteras det att arbetet måste individanpassas, samtidigt 

som det går att utläsa en viss ambivalens kring arbetssättet då personal saknar kunskap 

om barnets bakgrund. I Jenners (1992) teori om pygmalioneffekten framkommer det att 

förväntningar formas i ett tidigt skede, precis som när man i vardagslivet bildar sig en 

uppfattning om en ny människa via det första intrycket. Dock betonar Jenner (1992) att 

det får andra konsekvenser i behandlingssammanhang än i vardagslivet. Här skulle man 

kunna ifrågasätta vilka för och nackdelar en förhandsinformation ger i mötet med den 

andre och vilka konsekvenser det kan medföra. Att veta för mycket om barnens 

bakgrund kan föra med sig både positiva och negativa inställningar från personalens 

sida beroende på vilken förförståelse de väljer att se situationen från. 

Respondenterna förmedlar också en känsla av uppgivenhet då de inte har tillgång till 
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någon bakgrundsinformation om barnens erfarenheter och upplevelser som de bär med 

sig. 

Behandlaren har även en förutbestämd bild av sin klient redan innan det första mötet då 

behandlaren troligen fått förhandsinformation om sin klient. Detta förstahandsintryck 

kan så klart komma att korrigeras eller förstärkas beroende på behandlingstiden och den 

kontakt man lyckas etablera. Vidare skriver Jenner (1992) att förväntanseffekter utgör 

en stor del i samspelet mellan behandlare- klient och är avgörande för hur 

behandlingsprocessen fortskrider. Återigen ställs för- och nackdelar mot varandra 

gällande vilken förhandsinformation personal har och bör ha om barnen. Det är alltså 

inte givet att personalens arbete förbättras på grund av bättre förhandsinformation om 

barnen, dock bör man ha i beaktande att de är i en sårbar situation då många av dem 

antas vara traumatiserade och skulle behöva ett adekvat bemötande och insatser som 

kan stötta dem i sin bearbetning.  

Den egna individens självbild grundas genom relationer till signifikanta andra och dessa 

påverkas och växer med händelser och reaktioner över tid i livet. Med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners (Brunnberg m.fl. 2011, Bunkholdt, 2004) utvecklingsekologiska 

modell så har ensamkommande barn som alla andra barn till en början haft ett samspel 

mellan mikro- och mesonivån, fram tills de tvingas fly. När dessa barn tvingas fly sker 

ett sammanbrott på mikro- och mesonivån på grund av händelser som sker på exo- och 

makronivån. Det som händer på exo- och makronivån får ett signifikant avgörande i 

asylprocessen och barnens framtid. Det innebär att ensamkommande barn byter 

närmiljö och andra miljöer inom modellens alla nivåer, alltså byts det gamla 

utvecklingsekologiska systemet ut mot ett nytt utvecklingsekologiskt system. Ibland 

finns delar av det gamla systemet till viss del kvar men ibland inte. Det är viktigt och 

önskvärt för dessa barn att det gamla och det nya systemet förs samman för att skapa 

goda förutsättningar för barnens anknytning och välbefinnande i det nya landet.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var från början att genom semistrukturerade intervjuer undersöka 

personalens språkbruk som används om institutionsplacerade ungdomar. Vidare ville vi 

undersöka om de diskurser som framkom kunde föra med sig konsekvenser i relationen 

mellan personal och ungdomen. Vi tänkte genomföra studien på en större institution 

med olika avdelningar då problematiken mellan ungdomarna kunde skilja sig åt. Tanken 

med detta var att diskurserna kunde skilja sig åt mellan de olika avdelningarna. Vi hade 

också en förhoppning om att finna personal med olika utbildningsbakgrund som kunde 

delta i intervjuerna. Vi kontaktade verksamhetschefen via e-mail med förfrågan om 

deltagande, information om studien syfte samt missivbrev innehållande etiska 

överväganden. När vi efter en vecka ej fått något svar ringde vi verksamhetschefen. 

Tyvärr föll det sig så att de redan var uppbokade och skulle delta i annan studie så det 

fanns ingen möjlighet för dem att vara oss behjälpliga. Vi vände oss då till två mindre 

institutioner med institutionsplacerade ungdomar men tyvärr föll det sig så att de också 

var uppbokade för en andra studier. 
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På grund av tidsbegränsningen för denna studie valde vi i stället ändra inriktning och 

bestämde oss för att undersöka personalens språkbruk om placerade ensamkommande 

asylsökande barn och ungdomar på hem för vård och boende (HVB-hem) samt vilka 

konsekvenser de framkomna diskurserna kunde föra med sig mellan personal och 

ungdomar. Efter kontakt med verksamhetschefen med information om studiens syfte 

samt missivbrev om etiska överväganden bokades intervjuer in med fem respondenter 

som kunde tänka sig delta i studien. 

Inför varje intervju informerades varje respondent om studiens syfte samt 

forskningsetiska riktlinjer. Det kan ur ett etiskt perspektiv ibland uppstå olika former av 

problematik när respondenten delar med sig av sina åsikter, ställningstagande och 

privatliv. Kvale och Brinkmann (2009) och Forsman (1997) belyser vikten av att man 

bör vara medveten om detta för att deltagarna i studien inte ska ta skada. Vi kunde dock 

inte se den problematiken med vår studie då vi ville undersöka språkbruket och de 

diskurser som hade framkommit. Studiens syfte från början var att redovisa de diskurser 

som framkom och vilka konsekvenser dessa kunde fått. Intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas och noggrant analyseras för att kunna lokalisera framkomna 

diskurser. Vi utgick från vår analysmodell där de mönster som framträtt tematiserades i 

olika diskurser. Det presenterades sex olika diskurser i resultatet som analyserades och 

tolkades utifrån vår egen förförståelse. Resultatet presenterades i citatform med korta 

inledningar och korta analyser för att underlätta för läsaren där det gavs utrymme för 

egna tolkningar. 

Det har diskuterats på vilket sätt respondenternas identitet ska kunna skyddas i största 

möjliga mån enligt de etiska principerna. Därav har vi valt att inte beskriva eller ge en 

detaljerad bakgrundsinformation om respondenterna och verksamheten eftersom vi i vår 

studie endast var intresserade av språket och utsagorna i intervjumaterialet. 

Då studien hade en socialkonstruktionistisk grund eftersträvade vi inte att finna någon 

absolut sanning. Analysen öppnade upp för läsarens egna tolkningar att bedöma 

resultatet och de tolkningar vi hade gjort utifrån vår förförståelse. 

Det visade sig att vissa områden som vi valt att ha med i bakgrunden och i den tidigare 

forskningen inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det framkomna 

resultatet presenterade inte diskurser utan upplevelser och erfarenheter från personal 

som arbetar med ensamkommande barn. Det innebar att vi ändrade studiens inrikting 

som fick en hermeneutisk utgångspunkt istället. Det resulterade i att vi fick ändra stora 

delar i studien. Detta medförde att delar från bakgrunden och den tidigare forskningen 

togs bort. Vi lade till ett nytt stycke i inledningen med rubriken Världssmärtor. I 

bakgrunden togs Historiskt perspektiv på beteendeproblem, Skolans synsätt och 

Definitioner av beteendeproblem bort. I den tidigare forskningen togs en studie gjord av 

Helgeland (2010) What works? A 15-year follow-up study of 85 young people with 

serious behaivorproblems bort. Forskningsöversikten Ensamkommande barn av 

Brunnberg m.fl (2011) lades sedan till i den tidigare forskningen.  

Vidare tillförde vi Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och tog bort 

stämplingsteorin i de teoretiska utgångspunkterna. Syftet och problemformuleringar fick 

ändras om då vi hade gjort en kvalitativ innehållsanalys. I de metodologiska 

utgångspunkterna plockades diskursteorin bort som ersattes av hermeneutiken. I 

resultatdelen döptes de framkomna diskurserna om till teman där vissa rubriker 

ändrades för att bättre passa innehållet i det framkomna resultatet.  Den teoretiska 
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problematiseringen fick delvis skrivas om likaså metod- och resultatdiskussionen 

eftersom vissa källor togs bort och nya tillfördes i studien.  

Avsutningsvis skrevs abstrakt och titel om och slutligen uppdaterades referenslistan.  

 

Det har dock varit en tung process stundtals att slutföra studien på grund av 

missuppfattningar om metodanalys och den tidsnöd som vi har befunnit oss i. För oss 

innebar detta i slutändan att det blev en ny studie med en annan tyngd och klarare syfte.  

Resultatdiskussion 

Relationen verkar enligt respondenternas utsagor i resultatet vara en viktig faktor i 

arbetet med ensamkommande barn. Respondenterna betonar bemötandet där samtal och 

stöttning skapar trygghet som i sin tur leder till utveckling.  

Bernler och Johansson (2001) menar att relationen är en förutsättning för att kunna 

hjälpa och skapandet av denna ger möjligheter till fortsatt hjälp. I Welliks och 

Kazemiks (2008) studie framhävs att trygghet och acceptans är en betydelsefull faktor 

för att ungdomarna ska dela med sig av sina känslor och upplevelser. I Rapporten röster 

från ensamkommande barn (2014) framhävs vikten av en trygg miljö för utvecklingen 

av anknytnings- och relationsprocessen. I resultatets utsagor framkommer en förståelse 

och empatisk förmåga hos respondenterna då man försöker se bakom och 

runtomkring barnet samtidigt påpekas vikten av att vara ärlig, tydlig och konsekvent, att 

stå kvar och finnas där oavsett vad som händer.  

Det gick även att utläsa ambivalens hos respondenterna i resultatets utsagor då personal 

saknar bakgrundsinformation om barnen, vilket kan medföra en osäkerhet kring 

tillämpning av arbetssätt. 

Hek m.fl (2012) betonar vikten av att ensamkommande barn får en god omsorg där de 

kan känna sig trygga och säkra då de troligen bär med sig traumatiserande upplevelser.  

Bernler och Johansson (2001) belyser relationen och hur den påverkas av de 

förväntningar man har, där både den professionelle och hjälpbehövande har 

förväntningar av vilken hjälp man kan ge och få. Redan här kan man anta 

att förväntningarna krockar då personal som arbetar med ensamkommande barn oftast 

inte har någon bakgrundsinformation och känner en ambivalens kring arbetssättet samt 

att barnen bär med sig förväntningar som inte passar in med hur verkligheten ser ut. 

Jenner (1992) menar att de förväntanseffekter som finns är avgörande för hur 

behandlingsprocessen fortskrider.  

I rapporten Röster från ensamkommande barn (2014) beskrivs den första tiden i Sverige 

som förvirrande med helt nya intryck att ta in och förstå. Det beskrivs att det är svårt att 

komma från en annan kultur och ett annat samhälle som är så milsvid från det man är 

van vid. Ensamkommande barn får kämpa länge med språket, nya sociala koder och 

normer som måste läras in och allra minst att förlika sig med det nya livet i Sverige. Det 

är som bäddat för kulturkrockar mellan det land barnen kommer från och Sverige, det 

här menar man i rapporten är ett stort skäl till varför just konflikter uppstår. Det går att 

utläsa i resultatet att personal har en medvetenhet och förståelse för den kulturella 

skillnaden som barnen och ungdomarna kan tänkas uppleva. Samtidigt kan man också 

utläsa att personalen sätter krav på barnen att de ska sköta sig och följa boendets regler. 

De måste anpassa sig efter boendets regler och det personal säger till dem. Personal 
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förväntar sig att barnen ganska så snabbt ska anpassa sig efter boendet och det svenska 

samhället. Det är förstås en självklarhet att de måste integreras och anpassa sig efter det 

nya landets samhälle och sociala normer om de får permanent uppehållstillstånd och 

förväntas få en fungerande framtid i Sverige. Men hur är det då med förväntningarna 

och förväntanseffekterna på ungdomarna? Både familj, smugglare och personal har 

förväntningar och krav på dem. Utsagorna som framkom i resultatet tyder på att det 

finns en maktobalans mellan barnen och personalen. Man kunde se ett tydligt mönster i 

talet kring regelsättning och bestämmande. Detta skapade ofta reaktioner från barnen 

med motstånd och konflikter. Personalen sätter gränserna och barnen måste anpassa sig 

efter dem. Respondenterna menar att personalen har sin roll och funktion där boendets 

regler ska efterföljas. I Röster från Ensamkommande barn (2014) beskrivs det hur 

ensamkommande barn kan ha blivit ivägsända av sin familj eller släkt med förhoppning 

om att de i framtiden ska kunna försörja sin familj. Vidare omnämns det tidiga 

vuxenansvar som de fått ta. I hemlandet ansågs de vara vuxna och hade ett större 

självbestämmande än här i Sverige. Det framkommer också en ambivalens som dessa 

barn kan känna för sin familj. De har en önskan att återförenas med sin familj och 

känner att det är deras plikt att hjälpa familjen att komma hit. De upplever sig både 

utvalda och bortvalda och svikna av familjen. 

Om man antar att dessa barn är traumatiserade som både Hek m.fl. (2012) och 

Brunnberg m.fl. (2011) diskuterar och belyser i sina artiklar, så kan det vara så att de 

lider av internaliseringsproblem som Andreassen (2003) beskriver som ett affektivt 

sjukdomstillstånd som är starkt riktat mot barnet själv och som kan yttra sig i 

depression, ångest och social tillbakadragenhet. Dessa barn verkar också försiktiga med 

att berätta om hur de mår och känner för personal och socialsekreterare eller andra 

myndigheter då de är rädda för att de inte ska få stanna kvar i landet. Även i Röster från 

ensamkommande barn (2014) bekräftas det påståendet genom att respondenter påpekar 

att i de länder de kommer från ser man annorlunda på psykisk ohälsa och psykisk 

sjukdom, det är inte lika accepterat som i Sverige. Men hur, när och vem berättar för 

dessa barn om hur sådana frågor och mående betraktas i Sverige? Görs det när barnet 

börjat bete sig på ett avvikande sätt eller mer spontant när man kanske samtalar om 

hälsa i en mer allmän bemärkelse? Eller bör det råda en försiktighet gällande 

tankegångarna om att ensamkommande barn är offer med ett traumatiskt bagage? 

Brunnberg m.fl (2011) menar att det är viktigt att man ser både svagheter och styrkor 

hos dessa barn. De betonar också att det är viktigt att identifiera de risk- och 

skyddsfaktorer som finns för att öka deras motståndskraft. Får barnen adekvat hjälp med 

detta blir det lättare för dem att känna kontroll och tillhörighet i den sociala kontexten i 

det nya landet.  

I resultatet kan man utläsa en skeptisk inställning till samverkan med andra 

myndigheter. Vissa ansåg det fungera bra medan andra menade att det inte alls fungerar 

och att samverkan hade behövts förbättras för att barnen ska erbjudas adekvat vård och 

omsorg. Det betonades även i talet om samverkan att personal måste samarbeta och 

jobba mot ett gemensamt mål och det ansågs vara en förutsättning för att arbetet på 

boendet ska fungera. Särskilt viktigt ansågs det vara för att inte skapa oro och osäkerhet 

hos barnen och inom personalgruppen. Personal menade att de måste ha ett 

framtidsperspektiv där man tänker att begränsningar och strukturen som finns på 

boendena hjälper barnen och ungdomarna i ett längre perspektiv. Att vara för snäll mot 

barnen snarare stjälper än hjälper i det långa loppet. Det här bekräftats i Andreassen 
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(2003) text om påverkansfaktorer som är kopplade till en institutions 

behandlingsresultat. En av dessa påverkansfaktorer är just personalgruppens egenskaper 

och sammansättning och att personal jobbar lika mot ett gemensamt mål för bästa 

resultat. Han betonar även en god balans i en enad personalgrupp med ett 

förhållningssätt som präglas av så få konflikter som möjligt inom personalgruppen för 

att detta inte ska påverka klienterna på ett negativt sätt.  

Slutsatser och implikationer  

Migrationsverkets framtidsprognos visar att en hög tillströmning av ensamkommande 

barn kommer till Sverige inom de närmsta åren. Detta kräver resurser och framförallt en 

god samverkan mellan olika ansvariga aktörer. Det framkom tydligt i resultatet att 

personal känner ambivalens kring arbetssättet där konsekvensen bör bli att barnen inte 

kan erbjudas rätt vård och behandling. Alla respondenter betonade att de inte fått ta del 

av någon bakgrundsinformation kring dessa barn och att de flesta av dem oftast bär med 

sig traumatiserande upplevelser. Salutogent tankesätt i all ära men här kan väl ändå 

ifrågasättas varför arbetssätt och adekvat behandling inte har en större prioritet. Arbete 

med ensamkommande barn ställer krav på kompetent personal med adekvat utbildning 

som kan bemöta och förstå de olika känslomässiga processerna och faserna som dessa 

barn kan tänkas gå igenom. Ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunskap om 

mänskligt beteende och psykiska tillstånd bör vara önskvärt då vissa av dessa barn kan 

antas vara traumatiserade. Inte allra minst för att de ska kunna integreras och få en 

fungerande framtid i det svenska samhället enligt svenska normer och värderingar.   

Långt ifrån alla ensamkommande barn utvecklar psykisk ohälsa men vi anser att mer 

forskning behövs som riktar sig till de ensamkommande barnen och undersöker deras 

upplevelser. Vilka copingstrategier och skyddsfaktorer som ökar deras motståndskraft. 

Vad de upplever som viktigt i mottagandet och bemötandet och vad de upplever att de 

behöver hjälp och stöttning med. 
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Missiv 
 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

               Växjö 

140128 

 

                                                

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att göra. Denna studie har 

som syfte att undersöka personals språkbruk om ungdomar med beteendeproblematik 

som är institutionsplacerade. Vi har en önskan att genom denna studie intervjua 4-6 st 

behandlingspersonal med olika erfarenheter och utbildningsbakgrund. Intervjuerna 

kommer att ske enskilt, gärna med ljudupptagning då det underlättar kommande analys 

och kvalitetssäkring av våra blivande resultat men med intervjupersonernas 

godkännande. Intervjuerna beräknas till ungefär 40-60 min per person. 

Vi anser att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del av i vår 

studie. 

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. 

Vi kommer att kontakta er per telefon i v. 6 för att bestämma vidare om och när det 

finns möjlighet att genomföra dessa intervjuer. 

Hoppas ni finner detta intressant och vill medverka i vår studie.  

 

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. 

 



 

II 

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 och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 

delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

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. 

 

 

   

   Maria Bergström xxxx- xx xx xx 

     Louise Hedberg xxxx- xx xx xx 

 

Växjö 140128 

 

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Mats Anderberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg 
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Intervjuguide 
I denna studie har vi valt att utgå från tre olika teman; 

 

 Beteendeproblem 

 Verksamheten 

 Människosyn 

 

Intervjufrågor 

 

Hur ser du på/definierar beteendeproblem? 

Vad ser du som bakomliggande orsaker till att ungdomen utvecklar beteendeproblem? 

Kan du beskriva/ ge exempel på någon händelse där du bemött provokativt beteende? 

 

Vilka möjligheter av hjälp kan du erbjuda ungdomen inom verksamhetens ramar? 

Känner du att det finns redskap/ resurser för att skapa en positiv förändring hos 

ungdomen? 

 

Tror du ungdomen har insikt om sin situation? 

 

Vad tycker du är mest svårhanterligt i arbetet med ungdomarna? 

 

Hur ser du på vård kontra tvångsvård som straffrättslig åtgärd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


