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Abstract 
 

Author: Jens Ebbesson & Zoran Djorem 

Title: To work professionally in change. How the work with unaccompanied children´s needs 

is affected by increased workload. 

Supervisor: Ulf Drugge 

Assessor: Jan Petersson 

The aim of this study was to explain how the work with unaccompanied children´s individual 

needs is affected by an increased workload at residential care homes for unaccompanied 

children. More specifically it´s aim was to critically analyse how the professional approach is 

affected by an increased workload. The study was based on eight semi-structured interviews 

with professionals that work at residential care homes for unaccompanied children. The 

theories that have been the basis for the analysis is Ulla Holms theory of professional 

approach and Abraham Maslow's hierarchy of needs. The result of the essay shows that the 

increased workload affects the professional’s ability to work with a professional approach 

with the children’s needs. The important need of safe relationships and a safe environment 

have been affected by an increased number of children placed, double occupancy in some 

rooms and an increased staff turnover. The staff found it hard to keep a good professional 

approach in a demanding and challenging environment when the right conditions are 

experienced as missing.  Simply the time is not enough and major difficulties occur for the 

personal to handle the lodge and at the same time have time for the children living there. The 

situation has resulted in a focus on group-oriented care that complicate the accommodation of 

the children's individual needs. 

 

Keywords: Unaccompanied children, professional approach, children's needs, residential 

care. 

Nyckelord: Ensamkommande barn, professionellt förhållningssätt, barns behov, HVB-hem. 

 

	
	
	



	
	

	

Förord  

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som engagerat sig och tagit sig tid 

att ställa upp i en intervju. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra denna studie. Era tankar 

och erfarenheter har gett oss mycket! Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår 

handledare Ulf Drugge och Erika Lundby som gett oss värdefull vägledning under 

uppsatsskrivandets gång! 

 

Zoran & Jens   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Europa befinner sig i en flyktingsituation av historisk proportion. I början av 2015 befann sig 

59,5 miljoner människor på flykt och hundratusentals flyktingar korsade Medelhavet mot 

Europas stränder i jakten på trygghet. Cirka en tiondel av dessa hjälpsökande är 

ensamkommande barn (UNHCR 2015). Sverige är det land i Europa dit flest 

ensamkommande barn söker sig och Migrationsverket (2016a) mottog 35 369 

asylansökningar 2015 vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, fem gånger så 

många än året tidigare. 

Det allt ökande antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har medfört 

platsbrist i kommunerna (Migrationsverket 2016b). Enligt Migrationsverkets (2015) prognos 

från november 2015 saknades 40 000 platser för ensamkommande barn. De flesta av de 

ensamkommande barnen som söker asyl i Sverige placeras i kommunala hem för vård eller 

boende (HVB), där kommunen har ansvaret för att utreda och tillgodose barnens behov och 

fatta beslut om placering samt andra stödinsatser. Kommunerna ska även medverka till att 

barnen får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden 

(Migrationsverket 2015). I Socialstyrelsens konsekvensutredning 2015 framförde 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) synpunkter att det saknas boendeplatser för barn 

som behöver placeras och att barnen nu i större utsträckning får dela rum. IVO menade att det 

handlade om att ordna fram tak över huvudet i ett inledande skede (Socialstyrelsen 2015a). 

Det ökade antalet asylsökande ensamkommande barn har gjort att kommunerna nu står inför 

stora utmaningar, och studien avser att undersöka hur dessa utmaningar har påverkat det 

vardagliga arbetet med barnens behov. 

För att skapa fler placeringsplatser och underlätta mottagandet av det ökande antalet 

ensamkommande barn valde Socialstyrelsen 1 januari 2016 att besluta om sänkta krav på 

föreståndares och personalens utbildning samt lägre krav gällande personaltäthet i 

verksamheterna (Socialstyrelsen 2015b). I samband med detta frångick IVO sina tidigare 

rekommendationer gällande att i ett hem för vård eller boende bör den enskilde i regel ha ett 

eget rum (IVO 2015). 

Backlund et al. (2014) och deras studie om socialsekreterares syn på ensamkommande 

barns behov visar att ensamkommande barn har andra slags behov och större behov än andra 
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HVB-placerade barn, och att deras behov i ett längre perspektiv är större än vad 

socialsekreterarna tidigare förstod. Socialsekreterarna preciserar aldrig vilka behov de syftar 

till, men deras utsagor tyder på att de är tyngda av det ansvar de har för barnen, vilket innebär 

nya utmaningar för dem. Ett problem som lyfts fram är att boendepersonal, trots gedigen 

erfarenhet från HVB-hem, har liten eller ingen erfarenhet av att kunna möta de 

ensamkommande barnens unika behov. Socialsekreterarna menar att det behövs 

specialkunskaper för att arbeta med dessa barn. De är helt olika grupper med olika 

problematik som kräver nya och kreativa lösningar i det dagliga arbetet. Flexibilitet och 

nytänkande efterfrågas av socialsekreterarna för att kunna bemöta varje barns unika behov 

(Backlund et al. 2014; Backlund et al. 2012). 

Under december 2013 publicerade Socialstyrelsen sin senaste kartläggning av 

ensamkommande barns och ungas behov där det framkom att boendena präglades av oro och 

ovisshet som påverkade alla negativt. I rapporten framkom även att personal på HVB 

upplevde verksamheterna som allt för stora, vilket påverkade det vardagliga arbetet med 

barnen negativt. Rapporten uppmärksammade också att HVB för ensamkommande barn hade 

glesare bemanning än HVB-hem, som inriktar sig på behandling (Socialstyrelsen 2013a). 

De ensamkommande barnen är en utsatt grupp, där flertalet av barnen i sina hemländer 

och under deras flykt till Sverige upplevt trauma genom våld, avsaknad av skolgång, förluster 

av nära anhöriga, övergrepp och olika slags fängslande. Dessa upplevelser är stora 

riskfaktorer för en ogynnsam utveckling och kan komma att påverka den psykiska hälsan 

(Socialstyrelsen 2013b). Tidigare studier gällande de ensamkommande barnens psykiska 

hälsa visar också att det är en utsatt grupp med högre nivå av posttraumatiskt stressyndrom 

symptom (PTSD) jämfört med befolkningen i övrigt och de flyktingbarn som kommit med 

närstående (Brunnberg, Borg & Fridström 2011; Sourander 1998; Bean et al. 2007). 

2. Problemformulering 

Tidigare nämnda studier visar att ensamkommande barn är en utsatt grupp som kräver stora 

resurser och har ett högt behov av psykosocialt stöd. Socialsekreterare som arbetar med 

målgruppen beskriver arbetet som utmanande och efterfrågar högre kompetens bland 

personal för att klara av att tillgodose barnens unika behov. IVO:s beslut om att nu tillåta 

ensamkommande barn att dela rum utan begränsning samt Socialstyrelsens sänkta 

utbildningskrav på personal och föreståndare står i stark kontrast till vad som efterfrågas av 

professionella inom socialt arbete. Enligt Socialstyrelsens (2013a) rapport framkom kritik 
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redan innan den nuvarande flyktingsituationen om att den då rådande situationen på HVB för 

ensamkommande barn gör det svårt att tillgodose barnens behov pga. barngruppers storlek 

och låg personaltäthet. Studien avser att undersöka om ett ökat antal ungdomar på HVB 

påverkar personalens möjligheter att tillgodose barnens individuella behov. Ämnet är relevant 

för socialt arbete då mer kunskap behövs om hur ett ökat mottagningsantal, som resulterat i 

större HVB-hem för ensamkommande barn, påverkar barnens behov och hur personalen 

arbetar för att tillgodose dessa behov. Vidare är de ensamkommande barnens behov och 

utveckling två viktiga aspekter i en god integration. Forskning på området kan leda till en 

ökad förståelse för de ensamkommande barnens situation på HVB och belysa viktiga aspekter 

i hur arbetet med målgruppen kan utvecklas för att främja barnens integration och utveckling. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån professionellas perspektiv skapa kunskap om hur 

förändringar till följd av ett ökat antal ensamkommande barn på HVB påverkar personalens 

professionella förhållningsätt samt synen på barnens individuella behov om möjligheterna till 

att tillgodose behoven. 

2.2 Frågeställningar 

- Vilka förändringar i verksamheten upplever personalen har påverkat 

förutsättningarna i arbetet med barnens behov? 

- Hur beskriver personalen barnens behov och förutsättningarna till att tillgodose 

behoven? 

- Hur beskriver personalen sitt professionella förhållningsätt i arbetet med barnens 

behov? 

2.3 Centrala begrepp och definitioner 

Nedan har vi valt att definiera och redogöra för två centrala begrepp som är återkommande i 

vår studie. 

 

HVB 

Termen HVB är en förkortning för hem för vård eller boende som definieras av 

socialtjänstförordningen (2001:937), som följer: 
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”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda 

för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, 

en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att 

verksamheten bedrivs yrkesmässigt”(SoF 2kap 1§). 

 

Ensamkommande barn 

Definitionen av ensamkommande barn/flyktingbarn är personer som är under 18 år som 

anländer till Sverige skild från båda föräldrar eller annan ansvarig vuxen som anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe och som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera 

(LMA) (LMA 1994:137). 

2.4 Uppsatsens disposition 

Studien är indelad i åtta kapitel. I kapitel ett presenterades den nuvarande situationen i 

mottagandet av ensamkommande barn samt svårigheterna som tidigare upplevts av 

professionella i arbetet med barnen. I kapitel två presenterades studiens problemformulering, 

syfte, och frågeställningar samt definition av begrepp. Detta följs av kapitel tre där relevant 

forskning presenteras gällande HVB-hem, arbetet med ensamkommande barns behov, arbete 

med psykiska behov samt professionellt förhållningssätt i socialt arbete. I kapitel fyra 

beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys. Kapitel fem 

redovisar den använda metoden, urval, tillvägagångssätt, forskningsetiska reflektioner, samt 

studiens tillförlitlighet. Vi beskriver även hur ansvarsfördelningen har sett ut. I kapitel sex 

redogörs det empiriska resultatet tematiskt samt analyseras kopplat till tidigare forskning 

samt teori. Kapitlet är uppdelat i tre teman som besvarar studiens frågeställningar. I kapitel 

sju avslutas uppsatsen med studiens slutsatser, avlutande reflektioner samt metodkritiska 

reflektioner. 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Första avsnittet hem för vård eller boende berör 

tidigare forskning om arbetet med ensamkommande barn som är placerade på HVB. Det är 

relevant för studien då den avser att undersöka HVB-personals upplevelser kring deras 

vardagliga arbete med barnen, därför är det av vikt att känna till hur verksamheterna bedrivs. 

Avsnitt två, tre och fyra handlar om arbetet med de ensamkommande barnens olika behov 

samt förhållningssätt i socialt arbete. Dessa tre avsnitt berör tidigare forskning kring hur 
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professionella bör arbeta med barnen för att främja en god utveckling, vilket är relevant för 

studien då utgångspunkten är ett professionsperspektiv. 

3.1 Hem för vård eller boende 

För de ensamkommande barnen finns olika typer av HVB-hem anpassade efter hur långt 

barnen har kommit i asylprocessen. Nyanlända barn placeras i regel på transit- eller 

asylboende. Tanken med transit- och asylboende är att de ska tillgodose barnens 

grundläggande omvårdnadsbehov under en kort första tid i Sverige. Enligt Socialstyrelsens 

rapport blir barnen kvar längre än planerat, det är inte ovanligt att barn tillbringar sitt första år 

i Sverige på transit- eller asylboende. De barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) 

placeras i ett så kallat PUT-boende. Verksamheterna för barn som fått PUT är ofta mindre 

boenden, vilket genererar en möjlighet till en mer vårdinriktad verksamhet (Socialstyrelsen 

2013a s. 15-16). 

I Socialstyrelsens kartläggning av ensamkommande barns och ungas behov framkom, 

att personal och ungdomar som medverkat i Socialstyrelsens dialogmöte ansåg att miljön och 

stämningen på transit- och asylboende präglas av oro och ovisshet som påverkar alla negativt. 

Vid mötena framkom även att personal på HVB upplevde sina verksamheter som stora. 

Storleken på boenden gör det svårt för personalen att skapa hemliknande förhållanden. 

Personalen ansåg även att största delen av arbetstiden gick åt till att hantera det mest akuta i 

verksamheten. Fokus hamnade då på regler och uppfostran. En fara med för stora 

boendeenheter, som i Socialstyrelsens rapport påtalades av BUP-Malmö, var att de bidrar till 

en ökning av affektsmitta mellan ungdomarna, vilket betyder att känsloreaktioner eller 

känslolägen sprider sig från individer till en eller flera andra. I rapporten framkom att HVB 

för ensamkommande oftast är betydligt större och mer glest bemannade än HVB som inriktar 

sig på behandling. Både vuxna och barn framhöll vikten av ett eget rum då många barn är 

överansträngda och lider av sömnproblem vilket gör att de störs av varandra under nätterna. 

De ungdomar som närvarade på dialogmötena upplevde det som en befrielse att ha tillgång 

till ett eget rum, trots att de har en tidigare vana av att dela rum både från ursprungslandet och 

i Sverige (Socialstyrelsen 2013a). 

En svensk studie av Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf (2010) visar att ungdomar som är 

placerade på HVB har mindre tillgång till socialt stöd än icke placerade ungdomar eller 

ungdomar placerade i familjehem och menar att detta är ett av de viktigaste uppdragen för 

personalen. De ska se till att ungdomarna får det stöd de behöver för en gynnsam utveckling.  
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Lagerlöf (2012 s. 157-162) menar att ungdomar som bor på HVB även får mindre hjälp med 

läxor, får göra fler hushållssysslor, har svårt för att skapa kamratkontakter och har en lägre 

fritidssysselsättning än ungdomar som är familjehemsplacerade. Lagerlöf lägger fokus på 

resurser, brist på engagemang och för stort fokus på kontroll och regler från personal som 

arbetar med barnen. 

3.2 Arbetet med ensamkommande barns olika behov 

I Kohli & Mather´s artikel (2003) Promoting psychosocial well-being in unaccompanied 

asylum seeking young people in the United Kingdom betonas vikten av förstående vuxna i 

barnets omgivning med förmågan av att vara snälla, empatiska, stabila och pålitliga. Barnen 

ska också känna att de kan bearbeta tidigare upplevelser i och runt förtroendefulla relationer 

med vuxna och jämnåriga. Känslan av tillhörighet ser Kohli & Mather som viktig i 

omvårdnaden av barnen, en nära anknytning till åtminstone en vuxen, till ett samhälle, en 

skola och en social grupp. Även skapandet av en tydlig struktur i vardagen hjälper barnet med 

att komma in i den sociala strukturen i samhället och det sammanhanget barnet lever i. Vidare 

anser författarna att barnen bör ha inflytande över viktiga beslut som berör barnen, vilket kan 

dämpa känslan av hopplöshet. Allt detta stärker och upprätthåller känslan av tillhörighet 

menar Kohli & Mather. Barnet ska även få stöd i att hitta en balans mellan barnets kultur och 

kulturen i mottagarlandet, denna process är en kulturell sorg där barnet sörjer aspekter i sin 

kultur som nu är otillgängliga samtidigt som man försöker hitta sin plats i den nya kulturen 

(Kohli & Mather artikel 2003 s. 204-205) 

Hjem & Eide (2013) Unaccompanied refugee children – vulnerability and agency 

betonar vikten av utbildning, vilket de anser skapar tilltro genom dagliga aktiviteter som ger 

vardagen struktur, öppenhet och förutsägbarhet. Skolan hjälper barnen att utveckla språket, 

skapa sociala nätverk, ge struktur i vardagen och skapar en känsla av mening i tillvaron. 

Hjem & Eide menar att barnens ålder påverkar omfattningen av stöd barnen erbjuds och att 

de yngre barnen får mer stöd. De äldre barnen tenderar att skolka i större utsträckning och 

vara mer socialt isolerade än de yngre barnen (Hjem & Eide 2013 s. 667). 

I Hopkins & Hills (2010) artikel The needs and strengths of unaccompanied asylum- 

seeking children and young people in scotland om ensamkommande barns behov framkom 

att barnen hanterar sina behov i en viss ordning, först nutid, sedan framtid och sist dåtid. Det 

innebär att barnen först och främst vill lösa sin omedelbara situation gällande att bli 

bekräftade, boende, skolgång och att få hjälp med asylprocessen etc. När dessa behov är 

uppfyllda så fokuserar barnen på framtiden, att skapa ett socialt nätverk samt att komma 
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igång med fritidsaktiviteter. Vidare framkommer det att professionella ser detta steg som 

viktigare än att få terapeutisk stöd och att barnen snarare behöver få ett aktivt liv än att få 

terapi för sitt förflutna. Artikeln visar att barnen först efter att de kommit till rätta i sin nya 

tillvaro kan ta sig an hjälp för de trauman de tidigare upplevt (Hopkins & Hill, 2010). 

3.3 Arbetet med psykiska behov 

Valet av att presentera tidigare forskning som berör arbetet med ensamkommande barns 

psykologiska behov grundar sig i tidigare studier av Bean, Eurelings-Bontekoe & Spinhoven 

(2007) och Sourander (1998) som uppmärksammar en högre förekomst av psykisk ohälsa 

bland ensamkommande barn och att de är i behov av ett större psykosocialt stöd än barn i 

övrigt. Eftersom ensamkommande barn i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa så är 

arbetet med de psykologiska behoven viktigt för studien, då ett ökat antal barn på boendena 

kan påverka arbetet med dessa behov. 

I Ascher´s (2009) artikel Ensamkommande barn måste få stöd framkommer det att 

kunskapen om förhållandena i mottagarlandet är avgörande för traumatiserade 

ensamkommande barns psykiska hälsa, vilket på sikt innebär en utmaning. Ensamkommande 

barn som anländer till Sverige har upprepade traumatiska upplevelser i bagaget vilket innebär 

en förhöjd risk för att drabbas av kroniska traumareaktioner som PTSD. Förhållandena i 

mottagarlandet är därför avgörande för barnens psykiska hälsa på längre sikt (s. 1254). 

Ascher betonar behovet av att de ensamkommande barnen måste mötas med respekt, kärlek, 

omsorg och kunskap från omsorgsgivare för att kompensera för tidigare avbrott i omsorgen. 

Goda sociala nätverk samt stödjande vuxna är några hälsofrämjande faktorer medan 

misstänkliggörande, våld och främlingsfientlighet är riskfaktorer. Brist på stöd kan skada 

barnets tillitsförmåga till både människor och omgivning samtidigt som man inte ska beakta 

barnen som enbart passiva offer. Många av de ensamkommande barnen har tagit ett stort 

ansvar under en lång period och behöver avlastas ansvar. Arbetet med att stödja och bekräfta 

barnen är viktigt samt att tillåta medinflytande i viktiga beslut som berör barnen kan lindra 

effekterna av tidigare upplevda trauman. (Ascher 2009 s. 1255) 

I Hjem & Eide´s (2013) artikel Unaccompanied refugee children – vulnerability and 

agency framkommer att nyckeln till främjande av barnens utveckling ligger i att identifiera 

och skapa skyddsfaktorer hos både barnet och barnets miljö. Vikt läggs vid att hjälparna ska 

vara uppdaterade kring forskning om främjande faktorer för att förebygga effekterna av 

traumatiska upplevelser. Vidare menar författarna att psykosocialt arbete med 

ensamkommande barn måste byggas på förtroendefulla och omsorgsfulla relationer samt att 
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skapa en bra struktur i barnets vardag. Fokus ska hamna på det friska hos barnen, mindre 

fokus bör läggas på det som inte fungerar. Författarna anser att detta synsätt hjälper 

personalen att förstå barnens situation och kan löpande omdefiniera risker för att främja 

barnets utveckling. Forskning visar att det stöd som ensamkommande barn får under de första 

åren i mottagarlandet är avgörande för deras fortsatta utveckling då ensamkommande barn i 

större utsträckning lider av PTSD. Föräldrastöd har visat sig minska risken för att utveckla 

psykisk ohälsa efter traumatiska upplevelser. Det är därför av stor vikt att personalen skapar 

varaktiga och nära relationer då det hjälper barnen att nå sin fulla potential. Vilket förklarar 

varför ensamkommande barn som vårdas i familjehem mer sällan drabbas av depression än 

de som bor på gruppboenden (Hjem & Eide 2013 s. 667-668).  

3.4 Professionellt förhållningssätt i socialt arbete 

Forskning om professionellt förhållningssätt är ett väl utforskat område där en hel del av 

forskningen berör socialt arbete. Holms (2002) artikel Empathy and professional attitude in 

social workers and non-trained aides visar att utbildad och erfaren personal bemöter 

hjälpsökande med en hög grad av empati och professionalism. Assistenter med lägre 

utbildningsnivå och kort erfarenhet visade låg grad av empatiskt bemötande och 

professionalism i interaktionen med de hjälpsökande. Assistenterna uppvisade i högre grad 

förnekelse, ett moraliserande beteende och var mer utåtagerande. Vidare menar Holm att 

skillnaderna mellan dessa två grupper kan vara att utbildning och erfarenhet skapar en 

professionell identitet, som inte fokuserar på prestige utan snarare att sätta klienten i fokus 

(Holm 2002 s. 71-72). 

Juuls (2009) studie Recognition and judgement in social work för en diskussion om 

förhållningsätt, som ger erkännande till den hjälpsökande och att erkännandet är en viktig del 

i den hjälpsökandes fortsatta utveckling. Juul diskuterar om hur erkännande ska kunna vinna 

auktoritet och legitimitet mot en ökande rationaliseringsattityd inom socialt arbete. 

Juul presenterar i sin studie ett förhållningsätt som består av tre steg där socialarbetaren ger 

den hjälpsökande erkännande. I steg ett bör den professionella inte enbart agera som expert 

utan försöka hitta rätt balans i konversationen, skapa ett utrymme för att erkänna varandra 

som olika men jämställda i konversationen. Detta steg är en bra grund för kommande 

insatser. Steg två fokuserar på socialarbetarens medvetenhet om den maktrelation som finns i 

mötet. Bara för att man ger den hjälpsökande erkännande genom en jämställd konversation 

försvinner inte maktdimensionerna. Socialarbetare måste här vara medveten om att hen 

representerar makt gentemot klienten, makt som kan användas både på ett etiskt och mindre 
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etiskt sätt. Den professionella bör här informera om institutionens regler och den 

hjälpsökandes rättigheter och vara stöttande i detta, allt för att understryka saknaden av dolda 

agendor, som kan äventyra jämställdheten i relationen och försvåra erkännandet av individen. 

Det tredje och sista steget är att socialarbetaren tar ett ansvar för institutionens arbete och 

protesterar när klientens rättigheter inskränks. Det är här viktigt att socialarbetaren gör ett 

försök att kommunicera sina erfarenheter till ledningen. Det räcker alltså inte att enbart ge 

erkännande i mötet med klienten utan också arbeta på erkännandet i mötet mellan 

socialarbetare och ledning (Juul 2009 s. 415). 

Chechaks (2015) studie Social Work as a Value-Based Profession: Value Conflicts and 

Implications for Practitioners’ Self-Concepts visar att det finns en bred diskussion om 

förhållningsätt, värderingar och etik i socialt arbete, vilket är unikt i jämförelse med andra 

yrkeskårer. Studien visar också att socialarbetare lägger stor vikt vid att upprätthålla en hög 

standard kring dessa ämnen.  

Efter att i ett brett perspektiv berört forskning som rör förhållningsätt i socialt arbete 

kommer vi nu att lägga fokus på förhållningsätt i arbetet med ensamkommande barn. 

Kohli (2006 s. 4) lägger vikt vid utvecklandet av förtroendefulla relationer i arbetet med 

ensamkommande barn, och att hans studie visar att relationsskapandet tar tid. Det går inte att 

rusa in i en relation, eftersom ungdomarna fruktar för sin integritet och lätt uppfattar frågor 

som förhör. Den professionella måste samtidigt vara försiktig med att ta distans, eftersom de 

svaga band som finns riskerar att brytas och förstärka tidigare upplevda trauman av 

relationsuppbrott. Tillitsfulla relationer bör enligt Kohli bygga på ärlighet, tydlighet och 

noggrannhet i interaktionen med barnen. Empati är en annan central faktor som uppkommer i 

Kohlis studie. Det beskrivs som en central faktor för barnen när de väljer vem de vill skapa 

en relation till. När den professionella visar ett känslomässigt engagemang för barnens 

situation ökar sannolikheten för en god relation (Kohli 2006 s.4). 

I Stretmo & Melanders (2013 s. 215-221) studie Får jag vara med? Erfarenheter från 

ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp går 

det att skönja två förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn. Det första 

förhållningssättet är att betrakta ensamkommande barn som annorlunda och lägga en stor vikt 

vid att upprätthålla regler och rutiner för att markera den professionella distans som ligger 

implicit i professionella relationer. HVB-personal och socialsekreterare med detta 

förhållningssätt ser barnen som “kravstora”, och för att komma till rätta med detta betonas 

ibland vikten av att vägleda med en fast hand. Det andra förhållningssättet har ett mer 

vårdande och stödjande fokus, där man låter den professionella relationen glida över i en nära 
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och ömsesidig relation. Målet är att skapa en familjelik miljö på HVB-hemmet. Barnet ska 

precis som andra svenska barn tränas i självständighet, och betoningen hamnar på likheterna 

med svenska barn snarare än deras olikheter. 

3.5 Sammanfattning  

Som tidigare nämnts präglas HVB-hemmen för ensamkommande barn av oro och ovisshet 

som påverkar alla negativt. Personal upplever verksamheterna som för stora och tid finns bara 

till det mest akuta.  Det framkommer även att HVB för ensamkommande barn är större och 

mer glest bemannade än övriga HVB-hem, de ensamkommande barnen har mindre tillgång 

till socialt stöd än icke placerade barn eller barn placerade i familjehem. Det blir 

problematiskt då personalen ska se till att barnen får det stöd de behöver för en gynnsam 

utveckling. I arbetet med de ensamkommande barnens behov betonas vikten av förstående 

vuxna i barnens omgivning. Under tidigare forskning nämns även att de ensamkommande 

barnen hanterar sina behov i en viss ordning, först nutid, sedan framtid och sist dåtid. Barnen 

vill först och främst lösa sin omedelbara situation gällande att bli bekräftade, boende, 

skolgång och att få hjälp med asylprocessen. Vidare nämns att barnen behöver tydlig struktur 

i vardagen. De bör även ha inflytande över viktiga beslut som rör dem själva dels för att 

dämpa känslan av hopplöshet och dels för att lindra effekterna av tidigare upplevda trauman. 

Som följd av de tidigare upplevda traumana drabbas de ensamkommande barnen i större 

utsträckning av psykisk ohälsa än barn i övrigt. Barnen måste därför mötas med respekt, 

kärlek, omsorg och kunskap för att kompensera för tidigare avbrott i omsorgen. Goda sociala 

nätverk samt stödjande vuxna är några hälsofrämjande faktorer i arbetet med barnens 

psykiska behov. Brist på stöd kan skada barnens tillitsförmåga till både människor och 

omgivning. Vidare berör forskningen professionell hållning, erfaren och utbildad personal 

bemöter hjälpsökande med en hög grad av empati och professionalism. Centralt för avsnittet 

är att empatiskt bemötande är av största vikt för hur klienten upplever interaktionen med den 

professionella. Som en del av interaktionen bör den professionella ge klienten erkännande, 

vilket är viktigt för klientens fortsatta utveckling. I arbetet med de ensamkommande barnen 

är även tillitsfulla relationer viktigt för att vidhålla ett professionellt förhållningssätt. Det går 

inte att rusa in i relationerna med barnen men den professionella måste vara försiktig med att 

ta distans, eftersom de svaga band som finns riskerar att brytas, och därmed förstärka tidigare 

upplevda trauman av relationsuppbrott. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer en presentation av de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för studiens analys samt hur de kommer att tillämpas i analysen. Inledningsvis 

presenteras Ulla Holms teori om professionell hållning som grundar sig i syftet att undersöka 

hur personalens förhållningssätt präglar arbetet med att tillgodose barnens behov. Därefter 

presenteras Maslows behovsteori kopplat till ensamkommande barns behov. 

4.1 Den professionella hållningen 

Teorin om professionell hållning är central i studien då den avser att analysera personalens 

reaktioner och handlingar i det vardagliga arbetet med barnen. Då personalens reaktioner och 

handlingar påverkar förutsättningarna för hur interaktion på boendet upplevs av barnen, är det 

av största vikt att analysera hur personalen reagerar i olika situationer. 

Relationen mellan den professionella hjälparen och den hjälpsökande karaktäriseras av 

att hjälparen i viss bemärkelse är i en maktposition och att den hjälpsökande är i en 

beroendeposition. För att jämna ut dessa maktpositioner krävs professionellt förhållningsätt 

från hjälparen. Förhållningsättet skiljer de professionella från amatörer, menar Holm (2009). 

Personalens förmåga att hantera relationer är helt avgörande för interaktionen, och beroende 

på hur interaktionen hanteras sätts nivån för hur samarbete och tillfredsställelse upplevs av 

båda parterna. En misslyckad interaktion kan leda till brott i kommunikationen med 

otillfredsställelse och olust hos både personal och barn. Det ställs därför höga krav på den 

professionella hjälparen - krav på kunskap, förståelse och medvetenhet om barnens reaktioner 

samt det egna sättet att reagera och fungera i kontakten med barnen (Holm 2001 s. 41). 

Personalen ska inte styras av sina egna behov och impulser utan sätta barnens intressen och 

behov i centrum (Holm 2001 s. 47). Det är viktigt att urskilja de behov Holm benämner från 

andra mänskliga behov, då teorin syftar till behov som uppstår i en professionell relation. 

Holm menar att det finns tillfälliga behov och mer konstanta behov som tillsammans bidrar 

till att forma personligheten. De konstanta behoven Holm (2001 s. 44) tar upp i sin teori är: 

• Behovet av att vara omtyckt, vilket innebär att om det inte blir medvetet, kan medföra 

att personal inte förmedlar impopulär information som kan uppfattas som misshaglig, 

eller att nödvändiga gränser i kontakten med den hjälpsökande inte sätts. 

• Behovet av kontroll/makt som kan äventyra den andra partens självbestämmande. 

• Behovet av att vara behövd, kan innebära ett beroende av att ha andra som är 

beroende av en själv. Om vi omedvetet däremot är allt för rädda för våra 
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närhetsbehov, kan detta medföra att vi håller den hjälpsökande allt för långt ifrån oss 

känslomässigt, att vi ter oss kyliga och omöjliga att få kontakt med. 

• Behovet av att vara duktig kan om vi inte är medvetna om det, förutom de höga krav 

vi ställer på oss själva, också ställa krav på de hjälpsökande att de skall hänga med i 

våra duktighetssvängar. Risken är att vi inte lägger ner möda på en hjälpsökande som 

inte blir bättre. 

• Behovet av att få visa sig, att vara i blickpunkten, när uppmärksamheten i första hand 

skall ges den andra. Det kan leda till att vi tar ett allt för stort utrymme i kontakten 

med den hjälpsökande och kräver uppmärksamhet, tacksamhet eller beundran. 

De tillfälliga behoven som uppstår av den omedelbara situationen kan vara tillfällig irritation 

på klient i olika situationer när hjälparen blir kränkt, hotad osv. Holm (2001 s. 46) menar att 

dessa känslor kan tryckas bort men uppkommer emellertid ändå förr eller senare utan att 

hjälparen själv är medveten om det. Att känslor trycks bort medför att vi inte kan kontrollera 

hur vi uttrycker dem. Det försvårar hjälparen att förstå vad som händer i kontakten med den 

andra personen. För att uppnå professionell hållning finns enligt Holm (2001 s. 43) krav 

personalen ska uppfylla, kraven om kunskap, självkännedom, empati, självreflektion och 

självdisciplin. 

Det första kravet i professionell hållning är kunskap och med detta menas inte 

fackkunskaper som medicinsk kunskap eller kunskap om sociallagstiftning, utan kunskap om 

psykologiska och sociala förhållanden. Kännedom om psykologiska försvar, omedvetna 

drivkrafter, ambivalenta motiv och omedveten kommunikation är en hjälp i förståelsen av 

den hjälpsökande och skapar meningsfullhet i att försöka skapa en god relation. Erfarenhet 

och praktisk kunskap om interaktionella fenomen och konsekvenserna av olika sett att 

hantera dem (Holm 2001 s. 43). 

Det andra kravet är självkännedom, där det av den professionella krävs en medvetenhet 

om hur en fungerar, det är av vikt att känna till vilka klienter som “drar igång en” och där det 

finns en risk att en tappar fattningen. Det krävs en reflekterande förmåga där en inte bara 

granskar sitt beteende utan även känslor och motiv. Med en medvetenhet om behoven och en 

förmåga att hantera dem kommer de ej att påverka det professionella förhållningssättet (Holm 

2009 s. 82-83). 

Det tredje krav som ingår i professionell hållning är empati. Det innebär förmågan att 

kunna sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation. En hjälpare 

som empatiskt kan uppfatta anledningar och orsaker bakom en hjälpsökandes utspel, 
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provokationer eller beroendehållning har större möjlighet att hantera dessa reaktioner utan att 

sätta sina egna behov och känslor i centrum. Den empatiska förmågan intar en central plats i 

professionell hållning då den grundar sig på både erfarenhet och självkännedom och 

förutsätter vissa grundläggande funktioner hos utövaren (Holm 2001 s. 47). 

Att självreflektera över händelser i samspelet med andra genom att granska sin egen 

insats innebär att ta ett steg åt sidan och betrakta sig själv från en viss distans. Vad gjorde jag 

som bidrog till att det gick så bra eller så dåligt? På detta vis lämnas inget åt slumpen då 

medvetandet om hur det fungerade höjs, en större självkännedom skapas genom att våga 

reflektera över sig själv (Holm 2001 s. 48). 

För att vara professionell i sitt förhållningssätt krävs självdisciplin. Den professionella 

måste inte bara vara medveten om sina reaktioner, hen måste också när situationen kräver 

avstå från att agera ut dem för att inte förstöra interaktionen med klienten. Som professionell 

bör hen inte bara se situationen ur sitt egna perspektiv utan även ur klientens. I yrkesrollen 

krävs det för att ha en professionell hållning att en lämnar sina privata problem och 

bekymmer och fokuserar på arbetsuppgifterna, vilket kräver självdisciplin (Holm 2009 s. 83). 

4.2 Maslows behovsteori 

Maslow introducerade en hierarkisk organisation av de behov som han betraktade som 

universella i människors erfarenhetsvärldar. Maslow ansåg att när grundläggande 

fysiologiska behov är tillräckligt uppfyllda kan individen ta sig an mer abstrakta psykologiska 

och personliga behov, som ska kulminera i det Maslow kallar för självförverkligande. 

Människors strävan efter självförverkligande kan innebära skapande av ett ideal men Maslow 

betraktade denna strävan som något universellt. En individs ovilja till att uppnå 

självförverkligande står enligt Maslow som ett tecken på ohälsa. Synsättet skiljer sig från 

traditionellt psykoanalytiskt synsätt om att ett barn måste styras mot sin vilja till ökad 

mognad, Maslow menar istället att friska barn på naturlig väg söker sig till nya färdigheter 

som stämmer överens med deras personliga potential (Parrish 2012). 

Dunlap (2004) menar att de fysiologiska basala behoven i Maslows behovsteori är mer 

centrala för barn som växer än för vuxna. De behoven inkluderar mat, vatten, skydd, fysiskt 

välmående, träning, vila och en ren omgivning. Utan de fundamenten kan inte barnen 

utveckla sin fulla potential. Allt för ofta fokuserar samhället på att tillmötesgå komplexa 

behov som utbildning utan att tillgodose de viktigaste basala behov (Dunlap 2004 s. 1-2).  

Maslow menade att trygghetsbehovet som är den andra nivån i behovshierarkin måste 

uppfyllas för att barnen ska nå sin fulla potential. Barnet måste känna frihet och säkerhet för 
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att inte känna sig hämmad av rädsla och oro. En trygg miljö för barnet är social, förutsägbar, 

ordnad och icke hotfull (Dunlap 2004 s. 31-32; Maslow 1968, 1979, 1971).  

Den tredje nivån som Maslow anser måste uppfyllas är att barnet måste känna sig 

värdefullt. Nivån innefattar att barnet ska känna sig accepterat och älskat av 

familjemedlemmar, vänner och andra viktiga personer i samhället för individen såsom lärare 

och tränare. Känslan av tillhörighet är i detta stadie väldigt viktigt, barnet måste få känna sig 

som en värdefull medlem i gruppen och samhället i övrigt (Dunlap 2004 s. 71-72; Maslow 

1970).  

Det fjärde steget i Maslows behovsteori är självkänsla, barnet måste känna att hen får 

bekräftelse och uppskattning från sin omgivning för sina prestationer och självständighet 

(Dunlap 2004 s. 97-98; Maslow 1968, 1979, 1971). 

När barnet fått de grundläggande behoven tillräckligt uppfyllda kan hen ta sig an mer 

abstrakta personliga och psykologiska behov, utvecklingsbehov. Det innefattar kognitiva 

behov med strävan efter kunskap och förståelse, estetiska behov såsom skönhet, konstnärligt 

utbyte och naturupplevelser. Självförverkligande står enligt Maslow för människans största 

drivkraft. Det behovet driver människan till att göra sitt bästa, att leva ett meningsfullt liv och 

utforska sin fulla potential (Parrish 2012). 

Kritik som riktats mot Maslows behovsteori är mestadels riktad mot dess hierarkiska 

uppdelning av behoven. Berl, Williamson & Power (1984) studie visar att behoven inte 

behöver vara hierarkiskt uppdelade och pekar på behovshierarkins bristande empiriska 

forskningsresultat. I Maslows behovsteori framstår nivåerna som att ett behov behöver vara 

helt tillfredsställt innan nästa nivå ska framträda, vilket har kritiserats genom åren. Trigg 

(2004 s. 397) kritiserar teorin för att den fokuserar allt för mycket på personlig utveckling 

vilket minskar fokus på relationer.  

I Hopkins & Hill (2010) studie som tidigare presenterats under tidigare forskning 

menar dock författarna på att de ensamkommande barnen tillgodoser sina behov i en viss 

ordning, enligt Maslows behovsteori. Vi är medvetna om kritiken kring teorin och har detta i 

åtanke i studiens analys. Vi avser att problematisera den hierarkiska ordningen teorin bygger 

på eftersom det finns delade uppfattningar om teorins hierarkiska ordning. Vi ser Maslows 

behovsteori som en teoretisk utgångspunkt för studien som ger en helhetssyn på barnens 

individuella behov för att öka förståelsen för hur arbetet med de ensamkommande barnens 

behov påverkats av ökad beläggning på barnens förläggningar. Valet av Maslows behovsteori 

bygger just på att teorin lägger fokus på individuella behov medan t.ex. Antonovskys 

resonemang relaterar till sammanhang (KASAM). I analysen kommer Maslows resonemang 
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kring självuppfyllelse inte att användas då vi enbart lägger vikt vid arbetet med de behov 

Maslow benämner som bristbehov. Bristbehoven i Maslows behovsteori är det fysiologiska 

behovet, trygghetsbehovet, behovet av tillhörighet och kärlek samt bekräftelsebehovet. Valet 

att fokusera på Maslows bristbehov bygger på att dessa behov ses som grundläggande och 

bör bli tillgodosedda för att barnen ska kunna nå sin fulla potential. 

5. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för valet av forskningsmetod och insamling av data. 

Därefter presenteras studiens urval, tillvägagångsätt och forskningsetiska reflektioner. 

Kapitlet fortsätter med ett resonemang kring studiens tillförlitlighet samt en redogörelse kring 

inbördes arbetsfördelning. 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod i denna studie. Metoden är förenlig 

med studiens syfte och frågeställningar, då studien avser att skapa kunskap om hur 

förändringar till följd av ett ökat antal ensamkommande barn på HVB påverkar personalens 

professionella förhållningsätt samt arbetet med barnens individuella behov. Kvalitativa 

intervjuer producerar redogörelser som ger forskaren möjlighet att undersöka sammanflätade 

uppsättningar av data: bevis på det undersökta fenomenets natur, i dess kontext och dess 

sammanhang där det framträder, samt insikter i den kulturella kontexten som människor 

använder, för att förstå dessa erfarenheter (Miller & Glassner 2011 s. 145). 

Vidare menar Miller & Glassner att intervjun är kontextuellt bunden också medför svagheter, 

eftersom intervjupersonernas svar kan ha andra syfte än vad intervjuaren tänkt sig eller 

förstår (Miller & Glassner, 2011 s. 145). Den semi-strukturerade intervjumodellen skapar 

möjlighet att ställa relevanta frågor för att förstå och besvara studiens frågeställningar, samt 

att med följdfrågor ytterligare kunna precisera data från intervjupersonerna till studiens syfte 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Enligt Bryman (2011) innebär en semistrukturerad 

intervju att forskaren använder sig av en intervjumanual med specifika teman som ska 

beröras under intervjun, men att intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Vidare menar Bryman att fokus bör hamna på flexibilitet under genomförandet av 

intervjun. Tonvikten måste hamna på det som intervjupersonen upplever som viktigt vid 

förklaring av olika fenomen (Bryman 2011 s. 415-416). Vi har använt oss av Brymans 

resonemang kring semistrukturerade intervjuer och skapat en flexibel tematiserad 
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intervjuguide. Studiens huvudteman satte ramen för intervjun men vi tillät intervjupersonerna 

att beskriva sitt arbetssätt och synen på situationen helt fritt.  

Eftersom vi har valt att tolka och förklara människors upplevelser är inte den 

kvantitativa metoden lämplig att använda, då den enligt Patel & Davidson (2003) är en statisk 

bearbetnings- och analysmetod. Kvalitativ metod ger även fördelen att vi kommer 

förhållandevis nära de miljöer och människor som studien handlar om, vilket ger en direkt 

kännedom om forskningssubjektet (Ahrne & Svensson 2011 s.17). 

 För att skapa en diskussion kring förutsättningarna i arbetet med barnens behov valde 

vi att skapa fyra olika behovskort. Korten baserades på Maslows bristbehov, som är 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, behovet av tillhörighet och kärlek samt 

bekräftelsebehovet. Intervjupersonerna fick diskutera fritt kring behovskorten, rangordna 

korten efter upplevelsen av förutsättningarna att tillgodose behoven samt diskutera i vilken 

ordning barnen brukar vilja få behov tillgodosedda. Behovskorten har tillämpats vid sex av 

intervjuerna. Vi valde att inte använda behovskorten vid en gruppintervju med två 

Intervjupersoner samt i intervjun med en personal med väldigt kort erfarenhet av arbetet med 

ensamkommande barn. Användningen av behovskorten har utformats efter studiens syfte och  

frågeställningar: 

Tabell 1. Behovskort 

5.2 Urval  

Syftet med studien är, som nämnts, att undersöka hur förändringar som till följd av ett ökat 

antal placerade barn påverkar personalens vardagliga arbete med barnens behov. Urvalet kan 

dels ses som ett målinriktat urval. Bryman (2011 s.434) menar att ett målinriktat urval är när 

forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjupersonerna är relevanta för 

besvarandet av forskningsfrågorna. Vi valde själva HVB-verksamheter i Kalmar län samt att 

vi ville intervjua personal på HVB för ensamkommande pojkar, eftersom vi ansåg att 

urvalsgruppen innehar den erfarenhet och kunskap inom området vi avser att undersöka i vår 

Fysiologiska behov Trygghetsbehovet Behovet av 

tillhörighet & kärlek 

Bekräftelsebehov 

Mat, Dryck, Skydd, 

Träning, Fysiskt 

välmående, Vila och 

Ren omgivning 

Fysisk och psykologisk 

säkerhet 
Anknytning Acceptans 

Tillgivenhet 

Känna sig älskad av 

omgivningen. 

Uppskattning och 

erkännande för 

prestationer och 

självständighet 
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studie. Urvalet kan dels även ses som ett slumpmässigt urval, då verksamheterna själva har 

valt ut intervjupersoner medan vi själva inte kunde styra över t.ex. deltagarnas kön. Då vi 

enbart har intervjuat en kvinna kan vi därför inte uttyda några skillnader när det kommer till 

professionellt förhållningsätt och genus. I och med detta är vi medvetna om att vi går miste 

om genusperspektivet i vår studie. Valet av att bredda vår urvalsgrupp till Kalmar län beror 

på att vi anser att det ger oss en mångfald i hur personal arbetar i olika kommuner. De 

kommuner som deltagit i studien är Kalmar kommun, Nybro kommun och Borgholms 

kommun. Valet av att välja ensamkommande pojkar grundar sig i att de flesta HVB-hem i 

Kalmar län har pojkar som sin målgrupp. När första kontakten gjordes med boendenas 

enhetschefer, efterfrågade vi intervjupersoner som hade tidigare erfarenhet om situationen 

innan det senaste årets ökning av ensamkommande barn för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

Vi valde att inom ramen för en kandidatuppsats begränsa oss till nio intervjupersoner. 

Vi ansåg att antalet intervjupersoner var tillräckligt för att materialet skulle bli relativt 

oberoende av subjektiva uppfattningar om hur arbetet med att tillgodose behov påverkas. 

Genom att begränsa vår studie till nio intervjupersoner ges utrymme för att planera och 

genomföra intervjuerna på ett strukturerat och genomtänkt vis. Alla intervjupersoner, förutom 

en, hade erfarenhet av arbete på HVB-hem innan den stora ökningen av asylsökande 

ensamkommande barn. De flesta av intervjupersonerna hade en flerårig erfarenhet med att 

arbeta på HVB för ensamkommande barn för pojkar. Då HVB för ensamkommande barn är 

ett relativt nytt verksamhetsområde inom kommunerna som deltagit i studien, ser vi 

erfarenheten hos våra intervjupersoner som god och tillräcklig för besvarandet av studiens 

syfte och frågeställningar. 

5.3 Tillvägagångsätt 

I förarbetet till intervjuerna genomfördes först urvalet av kommunerna, och vi tog kontakt 

med enhetscheferna via mail där vi presenterade studien och bad om att få komma i kontakt 

med personal på verksamheterna. Därefter mailade vi personalen, mailet var utformat som ett 

informationsbrev, och vi ställde även en förfrågan om medverkan i intervju (se bilaga 2). 

Samtliga nio av den personal som blev rekommenderade av enhetschefer ställde upp på 

intervjun. Intervjuerna spelades in på ljudfil för att efter intervjun kunna transkriberas, vilket 

intervjupersonerna informerades om innan intervjun. Analysen av vad intervjupersonerna har 

sagt underlättas i och med ljudinspelningen, då vi haft möjlighet att gå igenom datamaterialet 

flera gånger. Alla intervjuer utom två genomfördes på plats i verksamheterna. De intervjuer 
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som inte genomförts ute i verksamheterna genomfördes i grupprum på universitetsbiblioteket 

i Kalmar, för att intervjupersonerna uttryckte att de inte ville bli störda. En av intervjuerna 

var en gruppintervju på intervjupersonernas begäran, då de kände sig mer bekväma i 

varandras närvaro. 

Övriga intervjuer genomfördes med en deltagare i taget och tog mellan 40 till 90 

minuter. Båda författarnas närvaro vid intervjuerna har medfört att vår analytiska blick 

vidgades, och vi kunde därmed upptäcka olika mönster vilket berikade vår analys. Fördelen 

med att vara två som intervjuar visade sig i att vi kunde fånga upp fler intressanta 

resonemang. När intervjuerna var färdiga transkriberades samtliga från början till slut i 

Microsoft Word. För att ge läsaren en förståelse av innehållet i intervjuerna valde vi att ta 

bort ord som ”öh” och ”mmm”. Vi har transkriberat samtliga intervjuer direkt efteråt för att 

lättare kunna återge en korrekt bild, och därmed stärka tillförlitligheten.  

5.4 Forskningsetiska övervägande 

Under studiens gång har vi följt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som 

förstärker intervjupersonernas valmöjligheter och rättigheter under studiens genomförande. 

Den första principen är informationskravet, forskarna ska informera intervjupersonerna om 

deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deltagandet. I informationsbrevet 

samt innan varje intervju har vi tydligt beskrivit studiens utgångspunkter. Intervjupersonerna 

fick även våra samt handledarens kontaktuppgifter för att kunna kontakta oss om frågor 

uppstod. Den andra principen är samtyckeskravet. Vi valde att utgå från principen om 

informerat samtycke genom att ge information om att deltagande är frivilligt och att 

deltagandet i studien när som helst kunde avbrytas av studiens deltagare. Vi har varit noga i 

urvalsprocessen så att intervjupersonerna inte varit i beroendeställning till oss och därmed 

inte känt sig pressade till att delta i studien. Det tredje kravet i vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer är konfidentialitetskravet, vi har därför anonymiserat alla uppgifter 

så att empirin ej går att koppla till studiens intervjupersoner. All data har förvarats på så sätt 

så att obehöriga ej kunnat ta del av den samt förstört data efter studiens slutförande. Den sista 

principen är nyttjandekravet, vi informerade studiens intervjupersoner om att insamlad empiri 

enbart kommer att användas för studiens ändamål. Samtliga principer fick intervjupersonerna 

ta del av genom att informationsbrev skickades ut innan intervjuernas utförande samt 

muntligt innan intervjun startade. Dessa etiska aspekter är centrala även enligt Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne (2011). 
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Ett etiskt dilemma vi ställts inför, är att enhetscheferna har valt ut intervjupersoner. Det 

finns alltid en risk för att enhetscheferna har valt ut intervjupersoner de anser kan beskriva 

verksamheten på partiskt sätt. Det är något som vi haft i åtanke under studiens genomförande, 

då särskilt under analysavsnittet. Vi har även varit uppmärksamma på hur vi tolkar vad 

intervjupersonerna säger, så att vi inte förstärker stereotypa bilder av både barn och personal. 

Eftersom studien berör personalens professionella hållning kan studien innehålla information 

som uppfattas som känslig av intervjupersonerna, särskilt då vi intervjuat personal på samma 

boende. Vi har därför varit noga med att anonymisera deltagarna så att personalgruppen inte 

genom uteslutningsmetoden ska kunna identifiera vem som sagt vad. Att inte strikt 

anonymisera uttalanden skulle kunna utsätta intervjupersoner som förhåller sig kritiskt till 

verksamheten för ofrivilliga diskussioner i personalgruppen.  

5.5 Studiens tillförlitlighet 

I kvantitativ forskning brukar reliabilitet och validitet användas för att styrka studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2011 s.351).  Gubas och Lincoln ställer sig tveksamma till kriterierna 

då de förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av 

verkligheten, så kallad realism. Vidare menar de att det kan finnas mer än en, och möjligen 

många fler, beskrivningar av denna verklighet. Detta är en bild vi delar, och vi har därför 

använt oss av Guba och Lincolns två grundläggande kriterier för bedömning av vår 

kvalitativa studie, tillförlitlighet och äkthet (Ibid s.353-354). 

Tillförlitlighet kan delas upp i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011 s. 354). Trovärdighet stärks av att 

forskaren följer forskningsetiska riktlinjer, samt att man som författare rapporterar resultatet 

till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa ska kunna 

bekräfta att hen uppfattat verkligheten på rätt sätt (Ibid s. 354). Vi menar att studiens 

trovärdighet har stärkts av att vi har följt rådande forskningsetiska riktlinjer och regler. För att 

underlätta detta har vi även haft stöd av våra handledare. Intervjupersonerna har efter att 

studien sammanställts kunnat ta del av studien, eftersom vi skickat ut den via mail och de 

kunnat påpeka om de anser något inte stämmer. Intervjupersonerna har även efter 

intervjuerna kunnat kontakta oss om de ansåg att något under intervjun var tveksamt eller om 

de hade några frågor. Det andra kriteriet är överförbarhet, vilket menas att man som forskare 

presenterar de verkliga sociala situationerna som studeras för att kunna förstå överförbarhet i 

andra miljöer. Vi har tydligt beskrivit vårt resultat och hur vi gått till väga för att stärka 

studiens överförbarhet. Vi har också tydligt beskrivit verksamheterna vi undersökt samt 
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intervjupersonerna. Pålitlighet innebär att det funnits möjlighet för andra att granska vårt 

arbete under processen. Vi har under hela forskningens gång haft handledare med god insyn i 

studiens process. Handledaren granskade även vår intervjuguide innan vi gjorde intervjuerna, 

vilket styrker studiens pålitlighet ytterligare. Det sista kriteriet är möjligheten att styrka och 

konfirmera, vilket innebär att forskaren utifrån insikten att det inte går att få någon 

fullständigt objektiv samhällelig forskning. Istället bekräftar forskaren att hen har agerat i god 

tro (Ibid s.355). Vi har som forskare agerat i god tro och har inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka utförandet av och slutsatserna i studien.  

Äkthet är det andra av de två grundläggande kriterier som Guba och Lincoln föreslår 

för kvalitativ forskning.  Kriteriet är indelat i fem punkter, som väcker ett antal mer generella 

frågor som rör forsknings konsekvenser i allmänhet (Ibid s.356). Vi har under arbetets gång 

diskuterat om studien ger en rättvis bild av intervjupersonernas verklighet. Vi har varit noga 

med att försöka tolka intervjupersonerna på ett korrekt sätt och reflekterat över hur vi 

behandlat vårt resultat i analysen. De fyra andra kriterierna gällande studiens äkthet berör 

autenticitet, huruvida studien hjälper de personer som varit med i undersökningen att bättre 

förstå sitt arbete, om studien har bidragit till att deltagarna fått en bild av hur andra personer i 

miljön upplever saker och ting, om undersökningen har gjort att de som medverkat i den kan 

förändra sin situation samt om undersökningen har gjort att deltagarna fått möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs (Ibid s.357) 

Vår studie är tänkt att ge personalen en möjlighet att själva diskutera hur de anser att 

det ökade mottagningsantalet har påverkat deras arbete med att tillgodose de 

ensamkommande barnens behov. Vi har även belyst vad personalen anser behöver förändras 

för att kunna tillgodose barnens behov i den rådande situationen. 

5.6 Arbetsfördelning 

Grunden till denna uppsats ligger i gemensamma diskussioner kring studiens genomförande. 

Vi har gemensamt sökt relevant litteratur och reflekterat över olika teoretiska angreppssätt. 

Uppsatsen har skrivits i Google drive vilket har gett oss möjlighet att hela tiden följa vad den 

andra skrivit och lättare bilda oss själva en översikt. Det har även gett oss möjlighet att skriva 

vidare på den andres resonemang samt lämna kommentarer om oklarheter uppstått. Större 

delen av uppsatsen har skrivits på universitetsbiblioteket i Kalmar för att kunna ha en öppen 

diskussion under processen. Vi har båda varit delaktiga i utformandet av intervjuguiden samt 

genomförandet av intervjuerna. Under intervjuerna har Jens Ebbesson haft huvudansvaret för 

första halvan av intervjun och Zoran Djorem för den andra halvan. Utöver det har Zoran 
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Djorem ansvarat för uppsatsens formgivning och komposition, och Jens Ebbesson har 

ansvarat för uppsatsens språkbruk. Slutligen har arbetet renskrivits gemensamt för att arbetet 

skulle följa en röd tråd. Även om vi som författare har haft huvudansvaret för olika delar bör 

uppsatsen ses som en gemensam produktion. 

6. Presentation av empiri och analys 

I detta kapitel presenteras empiri och analys som grundar sig på studiens utförda intervjuer. 

Kapitlet är uppdelat i sex avsnitt som bygger på tre olika teman. Under varje tema presenteras 

först empiri som följs av en tematiserad analys. Inledningsvis berör empiri och analys hur 

arbetet med barnens behov i verksamheterna har förändrats.  De två avsnitten berör även hur 

verksamheterna arbetar med regler, delaktighet och psykisk ohälsa. Avsnitten därefter 

presenterar personalens syn på barnens behov och arbetet med behovsuppfyllelse. I avsnittet 

efter framställs intervjupersonernas syn på professionellt förhållningssätt. Det berör hur 

intervjupersonerna ser på regler, självständighet, integration, relationer och barnens behov.  

Majoriteten av personalen som intervjuats har arbetat med ensamkommande barn i 

minst två år och flertalet av intervjupersonerna har lämplig högskoleutbildning. En 

intervjuperson särskiljer sig från övriga och har endast jobbat i två månader med målgruppen 

ensamkommande barn och saknar adekvat utbildning. Empirin kommer från fem olika 

boenden runt om i Kalmar län, där två av boendena tidigare var PUT-boenden och tre 

asylboenden. I samtliga av verksamheterna bor i nuläget nästan dubbelt så många ungdomar 

jämfört med vad boendena var anpassat till från början. 

6.1 Förändringar i arbetet med barns behov 

Då studiens syfte är att undersöka hur den ökade beläggningen har påverkat personalens 

möjligheter att tillgodose barnens individuella behov, valde vi att ställa frågor kring hur det 

ökade mottagningsantalet har påverkat verksamheten. I samtliga verksamheter delar numera 

några av barnen rum, vilket inte var tanken från början i någon av verksamheterna. 

Majoriteten upplever att när ungdomarna delar rum uppstår mer oro och konflikter. En 

intervjuperson uttrycker: 

”Men som sagt så har det varit jobbigt. Sen det stora antalet kom i somras så fick vi 

dubbelbeläggning på vissa ställen, på vissa rum och det har ju inte varit bra. Det skapar 

konflikter också det där med att de delar kök. Vissa kan, men ja, man städar olika och 
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man lagar lite olika, diskar lite olika, å sen ska man ändå dela. Det blir 

konflikter.”(Intervjuperson 6) 

Andra anledningar till konflikter och oro som nämns under intervjuerna är att vissa ungdomar 

kan känna rädsla av att dela rum med en ungdom de inte känner, att den andra ungdomen 

kommer och går om nätterna eller spelar hög musik. 

Alla verksamheter uttrycker dock inte att det varit negativt med att ungdomarna delar 

rum. En av verksamheterna särskiljer sig. Där menar intervjupersonerna 1 och 2 att det 

istället skapar trygghet och att ungdomarna är vana från sitt hemland att dela rum. De flesta 

verksamheter har haft kultur, språk och nationalitet i åtanke när de bestämt vem som ska dela 

rum. intervjuperson två säger även att det har hänt att ungdomar som varit ensamma i sina 

rum valt att flytta in till ett rum där det redan bor två ungdomar. Dock säger intervjupersonen 

att det inte finns någon möjlighet för ungdomarna som bor två och två att byta rum. Enligt 

intervjupersonerna upplevs också boendena efter förändringarna som för små för det antal 

ungdomar som bor där. Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att det högre antal 

boenden har lett till att det blivit problem med storleken på de allmänna utrymmena. Köket är 

för litet och det uppstår ofta konflikter när ungdomarna ska laga mat. Ungdomarna har också 

olika syn på hur de allmänna utrymmena ska städas, vilket också leder till oenighet.   

Under intervjuerna framkom att erfaren personal upplevde den nuvarande situationen 

som mer stressande än nytillsatt oerfaren personal, då de måste ta ett större ansvar i och med 

att personalomsättningen varit hög på vissa boenden och ny personal varit oerfaren. 

Vetskapen om hur man tidigare arbetat framhävs av vissa intervjupersoner som en 

professionell svårighet i att acceptera sättet man arbetade eller arbetar på idag. De upplevda 

svårigheterna har lett till sjukskrivningar och att personal med lång erfarenhet och adekvat 

utbildning valt att prova nya arbeten. Under intervjuerna blev vi medvetna om att två av våra 

intervjupersoner kommer att testa nya arbeten. När vi ställde frågan om det var det samlade 

intrycket av nuvarande situationen på boendet som låg till grund för valet svarade den 

tillfrågade intervjupersonen följande: 

”Ja men det skulle jag säga, så att hade det varit som det är nu under hela perioden som 

jag jobbat här så kanske jag inte hade känt så, men då när jag sökte så var det väldigt 

mycket upp och ner och så.”(Intervjuperson 7) 

I intervjuerna nämns också personalförflyttning inom respektives kommuner som en 

bidragande faktor till en ökad personalomsättning, då personal med adekvat utbildning och 

erfarenhet flyttas till antingen nyöppnade HVB-hem eller rekryteras som socialsekreterare för 

ensamkommande barn, vilket upplevs ha förstärkt ansvarskraven på de professionella som 
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arbetar kvar på boendet. Som intervjuperson 1 beskriver det: ”I min verksamhet plockade de 

ett par personal från verksamheten som hade rätt utbildning för att bli handläggare, för det var 

brist på handläggare, och då fick vi lösa det med vikarier och de hålen som blev, så det blev 

ännu mer belastning på de ordinarie som var kvar.”.  

Intervjupersonerna som arbetar på HVB-hem med hög personalomsättning upplever 

vikten av rätt erfarenhet och utbildning som central. Då efterfrågan på adekvat utbildad 

personal med rätt erfarenhet varit stor i hela landet, upplever intervjupersonerna att det 

funnits svårigheter kring rekrytering, vilket gjort att kommunen tvingats rekrytera personal 

utan adekvat erfarenhet eller utbildning. Anställning av personal utan erfarenhet av arbete 

med människor medförde vissa professionella svårigheter i det vardagliga arbetet. 

Intervjuperson 1 berättar att den höga personalomsättningen har gjort att de har tvingats 

anställa personal efter vad som har funnits att tillgå även om utbildning saknats. 

Verksamheten har frångått kravet på minst två års efter gymnasial utbildning, vilket ibland 

försvårat arbetet då det arbetat vikarier som inte varit lämpliga. Två av boendena i vår studie 

upplevde vissa svårigheter med att vikarier inte kunde skilja på den privata och professionella 

rollen då de gav ungdomarna sina privata telefonnummer eller blev vänner på Facebook. 

Intervjuperson 2 beskriver detta: 

”Det var en del vikarier som hade dem som vänner på facebook, som vi liksom inte 

hunnit säga till att det funkar inte att ha det så. Ungdomarna kunde ringa till vikarierna 

när de var lediga och så. För att de hade språket så ringde de, så ringde vikarien sen när 

han var ledig till mig då och sa den här killen ringde mig just nu och vill det här och det 

här.  Så det blev mycket sådana saker.”  

Intervjuperson 7 tror att den höga personalomsättningen påverkar ungdomarnas möjlighet till 

att känna sig trygga. Det ökade mottagningsantalet har även påverkat inriktningen på de 

verksamheter som tidigare var PUT-boende. Skillnaden är att där numera bor en blandning av 

ungdomar med PUT och asylsökande. Intervjuperson 6 uttrycker att numera när det är en 

blandning får möjligtvis ungdomarna med PUT lite mindre uppmärksamheten än de 

asylsökande. Vidare säger intervjupersonen att han tror att förändringarna har påverkat 

ungdomarna således: 

”Jo, jag skulle vilja säga att i och med den här stora tillströmningen så […] Jag menar vad 

kom det, 35 000 ensamkommande? Det kostar lite, vilket gör att det blir ett större 

sparbeting på alla kommuner, och det tycker ju de är jobbigt som har varit ett tag. Jag 

menar att vi brukar kunna åka iväg och göra de här eller vi kunde åka iväg och göra en 

övernattning kanske i en storstad eller nått. För det första finns det ingen personal, det 
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finns inte utbildad personal att ta hand om det här. Det finns inte ekonomi att göra det och 

så vidare och det tycker ju de är orättvist då. Då vill de nästan stänga dörren för sina 

bröder som kommer nu.” 

Det ökade antalet boenden har medfört vissa svårigheter för personalen i att ha kontroll på 

var alla boenden befinner sig och om de verkligen är i skolan under dagarna som 

intervjuperson 5 beskriver det: 

”Sen, ibland inser man att, fan också, som igår ringde de från skolan och då var det om en 

kille som vi trodde hade varit i skolan. Han går ut varje morgon och går iväg till skolan, 

trodde vi. Sen ringer de, han har inte varit i skolan på två veckor. Då börjar man, undra så 

här, va fan. Vi kanske inte hade så bra koll som vi trodde egentligen.” 
Ett återkommande dilemma är att personalen inte känner att de alltid har tiden att hinna med 

allt de skulle vilja göra då dagarna går väldigt snabbt. Det senaste året har, enligt 

intervjupersonerna, verkligen ställt både verksamheterna och professionaliteten hos 

personalen på prov. Som intervjuperson 2 beskriver det: 

”ja, jag måste säga jag tog aldrig jobbet med mig hem innan, men i höstas så gjorde jag 

det. Jag sov jättedåligt, jag mådde jättedåligt ett tag runt innan jul, men det löste sig på 

något sätt. Det är bättre idag. Men då kände man sig otillräcklig, det gjorde man. Sen 

hade vi vikarier som jobbade jätte mycket och de tyckte det var roligt att jobba jag vet 

inte egentligen de kanske inte kände av det på samma sätt de var ju inne jämt i det, och 

tyckte det var roligt att lösa saker. Sen kanske de inte alltid löste sakerna rätt och efter hur 

man skulle göra men vad jag har förstått ändå efteråt när vi pratat om det så har vi pratat 

om varför gick det ändå så bra? När vi haft så mycket ungdomar och det var att vi ändå 

hade någon slags grundrutiner som kunde luta sig tillbaka till som har varit en trygghet.”  

För att summera avsnittet är bilden som en intervjuperson beskriver generell för hur personal 

upplever att arbete har påverkats av att antalet placerade barn ökat, hen uttrycker att sex, sju 

ungdomar är smärtgränsen för att verksamheten ska fungera. Ett högre antal ungdomar gör 

det problematiskt i arbetet med att få ungdomarna att känna anknytning och värme, något 

intervjupersonen ser som nödvändigt. Åtta ungdomar eller fler gör arbetet svårt, det blir 

fragmentariska relationer vilket kan vara skadligt för ungdomarnas förmåga att känna 

anknytning.  

6.2.1 Regler 

En större verksamhet med ett högre antal barn kan komma att påverka hur verksamheten 

bedrivs. Vi valde därför att ställa frågor kring hur personalen på boendena arbetar med regler.  
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Den generella bilden är att regler har blivit allt viktigare i takt med att verksamheterna växt. 

Som intervjuperson 5 uttrycker sig i intervjun: 

”Jag kom ju in efter att det var så många ungdomar. Jag kan tänka mig att det självklart 

blivit viktigare med klara, tydliga regler ju fler de är för att få allt så effektivt och så 

inoljat som möjligt, att det ska kunna funka bara. Så jag kan ju tänka mig att det blivit 

mer och mer regler det senaste året, just för att liksom kunna, asså det är svårt att kunna 

hålla 16 ungdomar i schack, att allting inte funkar bra om man inte har ganska tydliga 

förhållningssätt. Så det har väl stramats åt lite grann kanske just för att det ska gå så bra 

som möjligt för dem.” 

Även intervjuperson 8 uttrycker sig på liknande sätt. När grundstrukturen rubbas blir det 

större behov av småregler. Med ett lägre antal pojkar kan man ha lite mer av en 

familjärkänsla och då arbeta utifrån respekt inom gruppen istället. Regelverken på boendet är 

oftast uppbyggda efter tider som ska hållas, som intervjuperson 1 uttrycker det: 

”Vi har ju vissa regler på boendet, vi har tider för mat, tider när skolbussen går, tider när 

de behöver gå in på sina rum, för att de ska orka upp nästa dag till skolan. Det är ganska 

enkla, inte jättemånga regler, men dem måste de på något sätt följa. Tiderna de ska vara 

hemma på kvällen, när de är iväg och så, att de måste passa tider. Sverige är ju väldigt 

uppstyrt av tider” 

Samtidigt ger några intervjupersoner uttryck för att regler skapar konflikter i verksamheten. 

En intervjuperson uttrycker att det finns regler på boendet som ingen använder, men om de 

reglerna skulle användas så skulle det bli andra världskriget på boendet varje dag. En annan 

intervjuperson bekräftar resonemanget då hen inte tror att alla som jobbar följer reglerna som 

finns utsatta på boendet. Intervjuperson 5 anser att det råder oklara regler för personalen och 

förklarar detta: 

”Det som kan vara lite problematiskt är dels har vi lite för många ungdomar så att säga, 

och sen så man tänker liksom, ”the big picture”, man tänker lite mer övergripande, så kan 

det ibland kännas som att vi har lite oklara direktiv, kan jag känna i alla fall, uppifrån, 

kring vad vi kan göra, hur mycket pengar vi kan lägga på olika saker och ting och så 

vidare. Man vet inte riktigt ibland, var gränserna och reglerna går riktigt. Kan vara lite 

oklart, så det är väl, ja det kan jag känna lite grann att, så där kan man styra upp bättre.” 

Det är en bild som majoriteten av intervjupersonerna delar, att det råder oklarheter kring vilka 

direktiv som gäller för personalen. Sammanfattningsvis råder det en delning bland 

intervjupersonerna där ungefär hälften ser reglerna som en nödvändighet för att verksamheten 

ska hållas flytande medan den andra halvan ser regler som något som istället skapar mycket 

problematik. 
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6.2.2 Delaktighet 

Under intervjuerna ställde vi frågor och diskuterade ungdomarnas möjlighet till delaktighet i 

verksamheten. Frågorna berörde hur en större verksamhet med ett högre antal barn än tidigare 

kan komma att påverka varje individs möjlighet att komma till tals.  I intervjuerna 

framkommer att majoriteten av intervjupersonerna inte tror att alla ungdomarna känner sig 

delaktiga, och att det är något som verksamheterna skulle behöva bli bättre på. Enligt en 

intervjuperson har ungdomar uttryckt att personalen bestämmer allting och att de inte har 

något att säga till om. Övriga intervjupersoner uttrycker sig kort och tydligt; ” Nej jag tror 

inte att alla ungdomar känner sig delaktiga”. Några intervjupersoner uttrycker sig oklart, och 

det går inte riktigt att avläsa om de anser att ungdomarna känner sig delaktiga eller inte. En 

intervjuperson beskriver att en incident gjorde att barnen förbjöds att få besök av vänner 

under en tid då det upplevdes som problematiskt. En intervjuperson särskiljer sig dock från 

övriga intervjupersoner när det kommer till fråga om alla ungdomar känner sig delaktiga:  

”Ja, det tror jag. Det är, jag menar, de flesta kommer ju ner och hälsar på oss och säger 

god morgon och så där innan de går till skolan och brukar gå förbi och säga hej när de 

kommer hem och så där.”(Intervjuperson 5) 

Samtliga verksamheterna uttrycker att de anser att majoriteten av ungdomarna är delaktiga i 

fritidsaktiviteterna och får vara med att påverka dessa. Intervjuperson 8 säger exempelvis 

under intervjun att ungdomarna på deras verksamhet får 700 kr per termin till 

fritidsaktiviteter som de själv får bestämma över. En intervjuperson uttrycker att det är en 

fråga om pengar hur mycket ungdomarna kan påverka. 

”Ja, vi frågar ju vad de vill, man kan inte fråga för mycket vad skulle ni vilja göra? Och 

då är det liksom vi vill göra saker som kostar pengar för det är ju bara det som kan vara 

roligt liksom. Ska vi gå på fotboll och vi har köpt biljetterna då är det lite roligare att gå 

och har vi fått biljetterna så är det inte lika kul av någon konstig 

anledning.”(Intervjuperson 6) 

En annan form av delaktighet som berörs under intervjuerna är om det finns ett forum där 

ungdomarna får vara med och påverka verksamheten. Tre intervjupersoner från två av 

verksamheterna uttrycker att det finns ett forum en gång i veckan där ungdomarna kan vara 

med och påverka verksamheten, så kallade husmöten. Möten är en möjlighet för ungdomarna 

att diskutera kring regelsättningen på boendet, påverka vad som görs och ge feedback till 

personalen. Intervjuperson 7 tillägger att det har blivit svårare i den situation som råder med 

större verksamheter att förhålla sig till ungdomarnas önskemål, och intervjuperson 5 uttrycker 

att även om det finns ett forum för åsikter, är vissa saker inte förhandlingsbara såsom t.ex. 
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regler. En intervjuperson anser att husmötena har påverkats av antalet barn på boendet, 

genom att de fått mindre utrymme för egna önskemål när det kommer till aktiviteter: 

”Eftersom det var väldigt mycket bråk i samband med husmötena och då killarna ska få 

vara med om att bestämma vilka aktiviteter vi ska göra då har det blivit mycket tjafs. Så 

vi tänkte att det är bättre om vi i personalen bara presenterar och inte bara lyssnar på dem 

för det blir så mycket, en del, det var ett tag då det var väldigt mycket grupperingar i 

gruppen och en del vill alltid bråka, vi ska göra det och det, det är svårt att komma 

överens. Då sa vi att det kanske var bäst att vi personal på vår arbetsplats träff (APT) 

bestämmer vad ungdomarna ska göra. På lördag är detta som gäller. Vill ni följa med så 

är ni välkomna att göra det. Det var bara ett sätt att komma undan bråket och 

så.”(Intervjuperson 4) 

I två av intervjupersonernas verksamhet finns i nuläget inget veckoligt forum för ungdomarna 

att uttrycka sina tankar. Intervjuperson 8 tillägger att det har prövats men att det var svårt, 

eftersom ungdomarna pratar olika språk, och därmed är det inte lätt att få fram information. 

Husmöte är dock något som verksamheten funderar på att ta upp igen och diskuterar kring det 

i personalgruppen. Vidare menar intervjuperson 8 att om något barn säger att den vill göra 

någon aktivitet eller liknande så lyssnar personalen på det och försöker anpassa verksamheten 

efter önskemål. 

6.2.3 Psykisk ohälsa 

I arbetet med de ensamkommande barnens behov är det av vikt att känna till hur ungdomarna 

mår. Samtliga intervjupersoner uttrycker att ungdomarna mår dåligt.  Orsakerna till att 

ungdomarna mår dåligt, som intervjupersonerna uppger, är saknaden av familj och 

hemlandet, samt att ungdomarna blivit utsatta för traumatiska upplevelser i hemlandet och på 

vägen till Sverige. Intervjuperson 3 uttrycker att en del av ungdomarna blir passiva, struntar i 

skolan och är ofta hemma. Intervjuperson 3 säger:  

”Det här är ett boende för åtta ungdomar, nu har vi fjorton och kvalitén den har väl gått 

ner lite, vad vi kan stå för. Vi hinner inte riktigt med det vi ska, därför måste vi göra om 

lite och strukturera alla grejer för att vi ska kunna göra det. Asså vi hinner ju inte med, 

alla ungdomar blir inte sedda lika mycket. Och det är lite synd för de som skriker högst 

får gärna lite mer då. Logiskt liksom. Och beter man sig illa så kan det ofta vara att man 

vill ha lite mer uppmärksamhet. Sen finns det de som absolut inte säger någonting eller 

inte hörs någonting bara lägger sig platt, de försvinner ju.”  

Att tiden inte räcker till för alla ungdomarna uttrycker även andra intervjupersoner. Många av 

intervjupersonerna är även kritiska till att ungdomarna med dåligt psykiskt mående skickas 
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till BUP, som säger att de inte är intresserade av målgruppen samt att det högre antalet 

ungdomar gör situationen problematiskt. Intervjuperson 6 tror att eftersom BUP inte vill 

jobba med målgruppen ses det som att det är personalen på HVB-hemmens ansvar att arbeta 

med barnens psykiska ohälsa. Vidare säger intervjupersonen att de försöker få ungdomarna 

att se framåt och att ingen blir hjälpt av att ligga i sängen och stirra: 

”Du har kommit hit för att du vill ha PUT, du har kommit hit för att du vill stanna här och 

risken eller chansen är ju större att få stanna om du visar att du vill stanna. Och på den 

vägen jobbar vi och oftast funkar det.”(Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 känner att det saknas något i mottagandet av ensamkommande barn, 

vilket påverkar honom som professionell; ”Jag tycker det saknas någonting, det kan jag ju 

säga. När vi ser att det finns ett problem men det finns ingen som kan ta i problemet riktigt för 

det kommer för många och det finns inte personal eller pengar till att lösa det problemet utan 

det blir kanske bara till förvaring på många ställen. Och det blir ju inte någon hjälpt av. Det 

mår man väldigt dåligt av.”. Intervjuperson 7 beskriver en situation med en ungdom på 

boendet med psykisk problematik: 

”Nä, vi har ju en som mår jätte dåligt och honom får vi knappt, nä vi får inte ut honom ut 

ur rummet utan det är då han vill gå ut men annars ligger han där. Han kan ligga där i två 

dagar utan att gå ut från rummet liksom och då sover han ju bara. Vi vet inte vad vi ska 

göra, vi har pratat om det här i flera månader men ingenting händer.” 

Vidare anser intervjupersonen att ungdomen skulle behöva flyttas från boendet då det saknas 

rätt kompetens och ork, ”för vad jag har uppfattat det som så är det ingen i personalgruppen 

som känner att vi kan hjälpa honom med det han behöver ha hjälp med, och då blir det inte 

bra, eftersom ingen känner att de verken har kompetens eller ork att hjälpa honom för att det 

är så pass allvarligt liksom.”  När vi frågar vad det kan bero på att orken inte finns för att 

hjälpa ungdomen, svarar intervjupersonen att det inte finns några rutiner, att de går och 

knackar på hos ungdomarna och säger hej när de kommer och hej då när de slutar vilket kan 

leda till att efter halva dagen kommer de på att de inte varit i kontakt med ungdomen. Det ger 

intervjupersonen dåligt samvete som tär. 

6.2 Analys - Förändringar i arbetet med barns behov 

I detta avsnitt avser vi att analysera och besvara frågan om vilka förändringar i verksamheten 

personalen upplever har påverkat förutsättningarna i arbetet med ensamkommande barns 

behov. Analysen inbegriper personalens allmänna upplevelser av förändringar i det 

vardagliga arbetet samt arbetet med regler, delaktighet och psykisk ohälsa. 
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Förändringar i verksamheten hamnade i fokus under samtliga intervjuer, då 

intervjupersonerna upplevt stora förändringar i respektive verksamheter. Boendena som 

medverkat i studien är alla anpassade för ett lägre antal placeringar, vilket har skapat problem 

i boendeförhållandena då placeringsantalet växt. Dubbelbeläggning av vissa rum skapar 

otrygghet bland barnen, då de inte känner sig säkra i att dela rum med okända ungdomar, 

samt att olika levnadsvanor gör det svårt för barnen att komma överens och känna frihet. Allt 

detta skapar konflikter som påverkar arbetet med barnens individuella behov där speciellt 

trygghetsbehovet påverkas, inte enbart av att vissa barn nu får dela rum utan också av att 

antalet konflikter har ökat. 

Dunlap (2004) menar att barn måste känna frihet och säkerhet för att inte hämmas av 

rädsla och oro. En trygg miljö för barnet är social, förutsägbar, ordnad och icke hotfull. 

Känslan som uppkommer vid intervjuerna är snarare att den rådande boendesituation 

förstärker de individuella behoven mer än vad den lyckas att tillgodose, då situationen anses 

vara otrygg för barnen. Situationen skapar kravfyllda barn, som i sin tur försvårar det 

professionella arbetet med att uppfylla barnens individuella behov, vilket satt det 

professionella arbetet på prov. Dunlap (2004) menar att uppfyllelsen av de basala behoven i 

Maslows teori är avgörande för att förbättra barnets mående och ge stöd i fortsatt utveckling. 

Det är därför inte en allt för långdragen slutsats att anta, att mindre oro och rädsla kan leda till 

färre konflikter och vise versa. 

Graden av behovsuppfyllelse i det vardagliga arbetet kan därför antas påverkar 

personalens förutsättningar i arbetet och det enskilda barnets utveckling. I en oordnad miljö 

med mycket konflikter sätts professionaliteten på prov, då det enligt Holm (2001) krävs en 

hög grad av empatiskt bemötande för att förstå orsakerna bakom ungdomarnas utespel. Det 

kan därför antas att en låg grad av empatiskt bemötande hos personal ökar risken för 

konflikter och gör konfliktlösningen mindre effektiv på boendena.  

Verksamheterna upplevs också av personalen ha bytt fokus i arbetet med barnens 

behov, då de basala behoven blivit mer centrala i arbetet. Personalgruppens storlek har inte 

vuxit i samma takt som ökningen av placerade ungdomar, vilket gjort att tiden helt enkelt inte 

räcker till för att arbeta individuellt med alla barn. Situationen gör att personalen tvingas att 

prioritera, då tiden enbart räcker till det som upplevs som nödvändigt för stunden. Den ökade 

beläggningen har också lett till bristfälliga individuella planer, vilket i kombination med att 

personalen inte har tid att sätta sig ner och samtala med varje enskilt barn kan göra, att viktig 

information om vad barnet behöver aldrig kommer fram. 
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Under intervjuerna framkommer också en viss skepticism från personalen mot hur 

arbetet med barnen bedrivs, vilket kan tyda på att personalen har en stark professionell 

identitet, som enligt Holm (2002 s. 71-72) byggs upp av utbildad och erfaren personal under 

karriärens gång. Tidigare vetskap om hur verksamheten har och kan bedrivas skapar en 

känsla av hopplöshet som framkommer under intervjuerna. Denna hopplöshet kan ligga till 

grund för ökningen av sjukskrivningar, personalförflyttningar samt att personal säger upp sig. 

En hög personalomsättningen kan försvåra det viktiga arbetet med relationskapandet till 

barnen, då det finns risk att barnen slutar engagera sig i nya relationer då relationerna ständigt 

bryts. Enligt Kohli (2006 s. 4) är utvecklandet av förtroendefulla relationer viktigt och menar 

att relationskapandet med ensamkommande barnen tar tid och bör byggas på ärlighet, 

tydlighet och noggrannhet, då barnen har en skeptisk inställning till nya relationer. Att 

personalen nu inte anser sig ha de rätta förutsättningarna i arbetet med barnen bör 

relationsskapandet också påverkas negativt, vilket också försvårar det fortsatta arbetet med 

barnens individuella behov. Kohli beskriver vidare svårigheterna i relationsskapandet till 

ensamkommande barn, då de försvåras av att ungdomarna fruktar för sin integritet och kan 

uppfatta frågor som förhör. Det bör därför ses som problematiskt att verksamheterna har en 

hög personalomsättning då viktiga relationer som byggts upp under lång tid bryts, samt att 

barnet ständigt måste skapa nya relationer till personal, som inom en snart framtiden riskerar 

att brytas på nytt. Intervjupersonerna poängterar även vikten av goda relationer och uttrycker, 

att det underlättar arbetet med barnen. En arbetsgrupp som ständigt är i förändring kan därför 

antas påverka personalens förutsättningar i att uppfylla barnens individuella behov, eftersom 

arbetet till stor del bygger på trygga relationer. 

Den höga personalomsättningen har också resulterat i att verksamheterna haft 

svårigheter med rekrytering av ny personal med adekvat utbildning och erfarenhet. 

Personalen upplever att tid saknas för introduktion av nya medarbetare och att de mer eller 

mindre får börja arbeta direkt, vilket skapar konflikter och problem i verksamheten. Vikarier 

upplevs ha svårt med att skilja på sitt privatliv och arbetet med ungdomarna, vilket tyder på 

att de inte klarar av att uppfylla det professionella kravet av självdisciplin. Holm (2009 s. 83) 

menar att den professionella måste klara av att skilja på sitt privatliv från arbetet och för det 

krävs självdisciplin. Att vikarier och ny personal utan adekvat utbildning upplevs som ett 

problem kan också bero på brist på rätt kunskap, som Holm (2001) menar ligger till grund för 

ett professionellt arbete. Bristen på rätt kunskap gör att vikarien kan ha svårt för att förstå de 

psykologiska och sociala förhållandena på boendet, vilket försvårar vikariens förutsättningar i 

avgörandet av lämpliga beslut. Detta sätter stor press på de professionella med utbildning och 
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erfarenhet, som känner att de behöver ta ett större ansvar. Det påverkar arbetet med barnens 

individuella behov, då personal som har kunskap och erfarenhet för att bygga trygga 

relationer till barnen måste göra prioriteringar, som oftast blir att ”släcka bränder” i 

verksamheten. 

Det har även skett förändringar i målgruppen på två av boenden, där verksamheterna 

tidigare enbart arbetade med barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT), så kallade 

PUT-boenden. I dagsläget är de flesta av de placerade barnen asylsökande, vilket kan påverka 

arbetet på boendena. Ett barn som befunnit sig i Sverige i några år och bemästrar språket har 

helt andra behov än barn som precis anlänt till Sverige, då barnen befinner sig i två helt olika 

skeden av livet. Det asylsökande barnet är mer i behov av att de basala behoven blir 

tillgodosedda, medan barnet som fått PUT kommit längre i utvecklingen, där behoven av 

bekräftelse samt tillhörighet och kärlek blivit mer centrala. 

Forskning visar att först efter att barnet kommit till rätta i sin nya tillvaro kan barnet ta 

sig an hjälp för de trauman de tidigare upplevt, menar Hopkins & Hills (2010). Det kan därför 

tyckas vara problematisk att de barnen som har PUT nu får mindre uppmärksamhet.  Äldre 

barn tenderar också att skolka mer, eftersom de får mindre stöd i jämförelse med yngre 

ensamkommande barn (Hjem & Eide 2013 s. 667). Det kan därför ses som extra problematisk 

att boendena, sedan det ökade antalet placerade barn, har upplevt svårigheter kring att ha 

kontroll på boendena. Det är svårt för personalen att engagera sig i enskilda individer och 

skapa vetskap om var de befinner sig. Att personalen trott att ett barn gått till skolan i två 

veckor men i själva verket skolkat är ett bekymmer på många vis, men framförallt då skolan 

enligt Hjem & Eide är en hälsofrämjande faktor, som ger mening i tillvaron och förstärker 

känslan av tillhörighet. 

Regler 

I Socialstyrelsens rapport framkom att HVB-personal upplevde sina verksamheter som för 

stora och att tid endast fanns för att hantera det mest akuta. Fokus hamnade på regler och 

uppfostran (Socialstyrelsen 2013a). I och med det ökade antalet asylsökande ungdomar, har 

verksamheterna blivit än större, och en del intervjupersoner uttrycker att fokus på regler har 

ökat än mer. Samtidigt uttrycker vissa av intervjupersonerna att en mängd småregler skapar 

problem i verksamheten, där bilden av att regler ignoreras för att undvika konflikter träder 

fram, och i vissa verksamheter har det ökade antalet barn gjort att personalen gått ifrån vissa 

av boendets regler, för att underlätta den redan konfliktfyllda vardagen.  



	
	

	32	

Struktur i vardagen är nyckeln till att främja barns utveckling, enligt (Hjem & Eide´s 

2013 s. 667), och det kan ses som problematisk om vissa verksamheter går ifrån regler som 

skapar struktur. Det kan påverka arbetet med trygghetsbehovet, då Dunlap (2004) menar att 

barnets miljö bör vara förutsägbar och ordnad för att barnets utveckling inte ska ta skada. 

Motsättningarna i verksamheternas regelsystem skadar också interaktionen mellan barn och 

personal, vilket enligt Holm (2001 s. 41) skapar en otillfredsställelse hos båda parterna.  

Misslyckad interaktion kan leda till brott i kommunikationen, som påverka relationskapandet 

och skapa oro på boendet, som försvårar personalens arbete ytterligare. 

Uppkomsten av småregler, som vissa intervjupersoner beskriver, kan istället tyda på att 

personalen genom auktoritet försöker skapa lugn på boendet. En regelsättning som bygger på 

makt och kontroll äventyrar barnens självbestämmande i regelsättningen på boendet. Barnen 

har inga befogenheter att påverka regelsystemet som finns i verksamheterna, vilket kan 

förklara uppkomsten av konflikter kring regelsättningen på dessa boenden. Holm (2009) 

menar att en professionell hållning innefattar en vetskap om maktförhållandena i relationen 

till klienten och att vetskapen om maktaspekterna bidrar till en bättre interaktion. Skapandet 

av nya regler kan därför förstärka barnens beroendeposition och leda till otillfredsställelse. 

Situationen är så pass speciell att personalen själva inte känner sig ha rätt direktiv från 

organisationen. Det kanske kan förklara reglernas diffusa inverkan i vardagen på boendena. 

Således kan regler ses som verktyg för personalen i arbetet med de ensamkommande 

barnen för att tillgodose trygghetsbehovet. Å andra sidan har barn behov av att få känna 

tillhörighet och uppskattning. När verksamheterna blir allt för strukturerade, blir det svårt att 

skapa en familjär känsla på boendena. Ökningen av placerade barn kan därför påverka 

barnens möjligheter att få behovet av tillhörighet och kärlek tillgodosett. Det blir 

problematiskt när personalen tar en auktoritär roll och den familjära känslan saknas. När en 

verksamhet blir större blir det således problematiskt. Mer struktur och regler skapar 

möjligheter för personalen i sitt arbete med att tillgodose barns trygghetsbehov samtidigt som 

ett växande antal regler försvårar möjligheterna till att uppnå familjärkänsla och arbetet med 

barnens behov av tillhörighet och kärlek.	

Delaktighet 

Kohli & Mather (2003 s. 204-205) betonar vikten av delaktighet för de ensamkommande 

barnen vid beslut som anses vara viktiga för dem, då det dämpar känslan av hopplöshet och 

bidrar till att öka känslan av tillhörighet. Av intervjuerna framgår att personalen inte tror att 

alla barn känner sig delaktiga i vardagen på boendet. Det kan antas att personalen tvingas 
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prioritera i det vardagliga arbetet, och då ungdomarnas delaktighet ses som något 

problematisk väljer personalen att prioritera bort situationer som skapar konflikter. 

Avsaknaden av delaktighet i vardagen kan då förstärka känslan av hopplöshet, då barnen inte 

upplever sig ha makten att påverka sin vardag. 

Inskränkningar i barnens delaktighet vid husmöten förekommer och har påverkats av 

det ökade antalet placerade barn. Barnen får inte längre komma med egna förslag till 

förändringar och önskade aktiviteter vid husmöten, då de upplevs som bråkiga och stökiga. 

Valet av att personal läggar fram en färdig plan på förändringar och aktiviteter leder till att 

barnen inte får det utrymme, som de tidigare fått i att vara med och bestämma över sin 

vardag. Fenomenet kan tolkas genom teorin om professionell hållning, där personalens beslut 

styrs av egna, kanske omedvetna behov och impulser för att underlätta det vardagliga arbetet 

i en svår situation.  

Holm (2001) menar att det finns professionella behov av kontroll och makt, som kan 

äventyra den andra partens självbestämmande. Personalen utnyttjar här sin maktposition, 

vilket förstärker ungdomarnas beroendeställning och försvagar deras självständighet, vilket 

kan påverka samarbetsförmågan och tillfredställelsen hos både ungdomar och personal, 

menar Holm (2001 s. 41). Det ska också tilläggas att flertalet intervjupersoner upplever 

situationen som besvärande, att behöva göra inskränkningar i barnens delaktighet, vilket kan 

tyda på en viss ambivalens till besluten, eller också att tillfredställelsen i beslutet kanske inte 

lett till de resultat som man hade hoppats på. Holm (2002) anser att professionella inte ska 

lägga fokus på prestige utan snarare sätta klienten i fokus. Det klarar personalen inte riktigt 

av när de använder sig av sin auktoritet för att besluta kring frågor som rör barnen. Bristen på 

delaktighet försämrar möjligheten för barnen att tillgodose behovet av tillhörighet och kärlek 

i Maslows behovsteori. Dunlap (2004) menar att känslan av tillhörighet i detta stadie är 

viktigt. Barnet måste få känna sig som en värdefull medlem i gruppen och samhället i övrigt. 

Delaktighet kan ses som ett viktigt moment i barnens omvårdnad, då barnen ofta 

framför klagomål gällande bristen på delaktighet, vilket i sig kan skapa nya konflikter. 

Samtidigt anser samtliga intervjupersonerna att ungdomarna får vara delaktiga när det 

kommer till beslut kring aktiviteter, vilket skapar en viss disharmoni i intervjupersonernas 

resonemang kring delaktighet. Att ungdomarna får välja mellan några förslag på aktiviteter 

kan ses som delaktighet, men en delaktighet på andras villkor. Ascher (2009 s. 1255) betonar 

också vikten av medinflytande i viktiga beslut som berör barnen, då det kan lindra effekterna 

av tidigare upplevda trauman, vilket kan vara av vikt då det framkommit under intervjuerna 

att det finns barn som mår psykiskt dålig.  
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Psykisk ohälsa 

Personal på verksamheterna uttryckte att psykisk ohälsa förekom bland ungdomarna på 

boendena. Ascher (2009) betonar vikten av stödjande vuxna i barnens omgivning för att 

lindra effekterna av upplevda trauma. Barnen måste mötas med respekt, kärlek, omsorg och 

kunskap från personalen för att kompensera för tidigare avbrott i livet. Detta är något som 

upplevs problematiskt då personalen till följd av den ökade beläggningen inte anser sig ha 

tiden som behövs för att hjälpa de barn som mår dåligt. Brist på stöd kan enligt Ascher (2009) 

skada barnets tillitsförmåga till både vuxna och omgivning, Vilket tydligt framkommer då 

barnen drar sig undan på sina rum och har svårigheter med att ta sig till skolan. Brist på 

rutiner i hur man ska arbeta med psykisk ohälsa gör personalen frustrerad. I förhållande till 

detta skulle bättre rutiner för personalen gällande arbetet med psykisk ohälsa främja barnens 

fortsatta utveckling. Hopkins & Hills (2010) menar att när de ensamkommande barnen 

kommer till sitt nya land, vill de först hantera sin omedelbara situation gällande att bli 

bekräftade, få boende, tillgång till skola och hjälp med asylprocessen. Därefter vill barn 

fokusera på framtiden, att komma igång med fritidsaktiviteter, samt skapa sig ett socialt 

nätverk. De stegen ser de professionella som viktigare än att få terapeutiskt stöd. Hopkins & 

Hills menar att först efter att barn har kommit till rätta i sin nya tillvaro kan de få hjälp för de 

trauman de tidigare upplevt. När personalen inte anser sig ha den tid som behövs för att 

arbeta individuellt med barnen, skapas en negativ spiral. Barnen får inte möjlighet att bli 

bekräftade, skapa relationer och en meningsfull vardag. Därför kan de inte gå vidare till nästa 

steg och få hjälp med sin psykiska ohälsa.  

 Personal i verksamheterna uttrycker även att det saknas kompetens gällande hur de ska 

arbeta med barn som mår psykiskt dåligt. Holm (2001) menar att den professionella måste ha 

kunskap om psykologiska och sociala förhållanden. För att underlätta förståelsen av den 

hjälpsökande och lättare skapa en god relation, bör den professionella ha kännedom om 

psykologiska försvar, omedvetna drivkrafter, ambivalenta motiv och omedveten 

kommunikation. Det blir problematiskt i arbetet med att tillgodose barnens behov, då erfaren 

personal tycker sig sakna rätt kompetens, samtidigt som det önskvärda stödet från BUP 

saknas. Att verksamheterna i situationen som råder tvingas anställa personal helt utan 

erfarenhet och kunskap gör arbetet än svårare. 

 6.3 Personalens syn på arbetet med behovsuppfyllelse 

I slutet av varje enskild intervju, med undantag för tre intervjuer använde vi oss av 

“behovskort”. De fyra behovskort vi använde motsvarade fysiologiska behov, 
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trygghetsbehov, bekräftelsebehov och behov av tillhörighet och kärlek. Intervjupersonerna 

fick diskutera fritt kring behovskorten och hur de upplever barnens behov och tillgodoseendet 

av behoven i arbetet med barnen. Vi ställde frågor angående vilka behov som ansågs bli 

tillgodosedda, vilka behov verksamheterna ansåg sig ha svårast att tillgodose samt om det 

fanns någon specifik ordning behoven brukade tillgodoses. I detta avsnitt kommer vi att 

sammanställa varje enskild intervjupersons sätt att resonera kring behovskorten och den valda 

ordningen av korten. I tabellen nedan ges en sammanställning av intervjupersonernas valda 

ordning på behovskorten. Tabellen är en illustration över vilka behov personalen upplever att 

de klarar av att tillgodose i verksamheterna för tillfället, där de behov som tillgodoses börjar 

med siffran ett och avslutas med siffra fyra för de behov som de anser svårast att tillgodose. 

Tabell 2.  Personalens rangordning av behovsuppfyllelse. 

 

Alla intervjupersoner ansåg de fysiologiska behoven som grundläggande för barnen och att 

alla barn av naturliga skäl behöver få dessa behov tillgodosedda. Det är också det behovet 

som intervjupersonerna anser vara lättast att uppfylla i verksamheterna. Flertalet av 

intervjupersonerna har i sin rangordning av behoven satt trygghetsbehovet först, deras 

resonemang kring detta är att de fysiologiska behoven och trygghetsbehovet löper parallellt 

med varandra. Men då de ser behovet av trygghet som störst bland barnen så hamnar behovet 

på första plats, trotts att samtliga intervjupersoner är överens om att trygghetsbehovet har 

blivit svårare att tillgodose hos barnen i och med den ökade beläggningen på boendena. 

Intervjupersonerna beskriver barnens behov av trygghet som stora då barnen har med sig 

traumatiska upplevelser från hemlandet och resan till Sverige. De fysiologiska behoven och 
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trygghetsbehovet beskriver några av intervjupersonerna som allmänna behov som de ser hos 

barnen då alla barn ger uttryck för dessa två behov. Samtliga intervjupersoner förutom en 

upplever att dessa två behov blir tillgodosedda först. Det avvikande resonemanget hos 

intervjuperson 3 är att hen anser att boendets största utmaning är att tillgodose 

trygghetsbehovet, därav har intervjupersonen valt att rangordna behovet av trygghet som 

svårast att tillgodose trotts att hen anser det vara ett behov som barnen ofta ger uttryck för. Ett 

annat resonemang som skiljer sig från de andra är att intervjuperson 7 ser enbart de 

fysiologiska behoven som allmänna, de andra behoven varierar från individ till individ. 

När det kommer till bekräftelsebehovet samt behovet av tillhörighet och kärlek råder 

delade meningar i intervjupersonernas rangordning, men de är enade om att dessa behov är de 

absolut svårast att tillgodose. Intervjuperson 3 uttrycker sig koncist med att dessa behov inte 

alls blir tillgodosedda. Samtliga intervjupersoner ser dessa behov som individuella då 

behoven skiljer sig från person till person. Det upplevs försvåra arbetet med behoven då tiden 

saknas för att arbeta individuellt med varje enskilt barns olika behov vilket försvårar barnens 

tillit till personalen. Som intervjuperson 8 uttrycker det: 

“Det har med att göra, att man har så lite tid med respektive ungdom och att det i sin tur 

gör att ungdomen inte känner tillräckligt stor tillit. Det är svårt att knyta an till personalen 

och svårt att känna tillit när vi inte har tid.” 

Intervjupersonerna ser ett behov hos barnen av tillhörighet och kärlek då barnen känner en 

stor saknad efter sina familjer. Intervjupersonerna upplever det som ett problem att inte klara 

av att tillgodose dessa behov då det skulle främja barnens utveckling. Behovet av bekräftelse 

upplevs av intervjuperson 4 som stort hos vissa av barnen och att tid saknas för att ge dessa 

barn bekräftelse i den omfattning som behövs. 

6.4 Analys - Personalens syn på arbetet med behovsuppfyllelse  

I detta avsnitt analyseras hur personalen beskriver barnens behov och förutsättningarna till 

behovsuppfyllelse i vardagen. Tidigare har vi presenterat personalens upplevelser om hur den 

nuvarande situationen påverkat arbetet med barnens behov. För att tydliggöra hur personalen 

ser på barnens behov och möjligheterna till att uppfylla barnens individuella behov har vi 

skapat behovstratten, som är en illustration av intervjupersonernas samlade bild av de 

upplevda möjligheterna till behovsuppfyllelsen i dagens verksamheter. Desto längre upp i 

tratten ett behov befinner sig är behovet svåra att tillgodose i dagens verksamheter. 

Personalen ser stora behov av trygghet hos ungdomarna samt att flertalet av barnen har ett 

stort bekräftelsebehov. Det kan tyckas vara problematiskt då enbart de fysiologiska behoven 
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anses som helt tillgodosedda enligt figur ett. Högst upp i tratten hittar man de behoven som 

intervjupersonerna benämner som individuella medan de behoven som finns längre ner i 

tratten ses som mer allmänna då intervjupersonerna ser dessa behov hos alla barn. 

  

 
Figur 1. Behovstratten 

Den samlade bilden visar att verksamheterna idag arbetar med en gruppinriktad 

omvårdnad, som möjliggör uppfyllelse av de fysiologiska behoven samt till viss del även 

trygghetsbehovet. Arbetet med trygghetsbehovet påverkas av den tidigare nämnda 

problematiken kring att ungdomarna delar rum, för små allmänna utrymmen, oenighet kring 

städning samt problem med relationsskapandet, är alla delar som försvårar arbetet och gör att 

behovet inte helt kan tillgodoses. Intervjupersonerna bedömer dessa behov som mer allmänna 

då de ser behoven hos alla barn. Att behoven kan bedömas vara allmänna gör också att 

arbetet kan riktas mot hela gruppen. Arbetet med de basala behoven är viktigt, enligt Dunlap 

(2004) då behoven är centrala för barnens fortsatta utveckling.  

Det som kan vara problematisk med att enbart rikta in arbetet på de basala behoven är 

att ungdomar som redan fått permanent uppehållstillstånd, som kommit längst i den 

personliga utvecklingen, inte får stöd för de behov de uppvisar. Då verksamheten blir mer 

inriktad mot asylsökande ungdomars basala behov, upplever personalen att de mer 

individuella behoven, som bekräftelsebehovet och behovet av tillhörighet och kärlek, blir 

svåra att tillgodose. Tiden saknas för att arbeta individuellt med alla barns enskilda behov, 

vilket enligt Dunlap (2004) kan vara hinder för barnen ska kunna nå sin fulla potential. 
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Svårigheterna i att inte klara av att tillgodose behov barnen behöver för att utvecklas kan 

försvåra arbetet än mer, då det skapar konflikter i verksamheterna, vilket försvårar arbetet 

med barnens behov i ett längre perspektiv. I ett längre perspektiv kommer även de 

asylsökande barnens utveckling lägga fokus på de mer individuella behoven hos enskilda 

individer. Är verksamheterna då utrustade för att klara kraven som uppkommer? Resultatet 

visar att verksamheterna inte har den flexibilitet och följsamhet som krävs för att klara av 

arbetet med individuella behov, då det kräver en mer individanpassad omvårdnad.  

6.5 Professionellt förhållningssätt 

Tidigare har vi presenterat hur personalen arbetar med barnens behov och hur personalen 

upplever att detta arbete har påverkats av den ökade beläggningen på de HVB-hem som ingår 

i studien. För att ytterligare tydliggöra hur personalen arbetar med barnens individuella 

behov, kommer vi presentera intervjupersonernas syn på professionalitet och förhållningsätt i 

arbetet med barnen. För att få förståelse om intervjupersonernas förhållningsätt ställdes frågor 

kring deras syn på arbetet med ensamkommande barn, vad de anser som viktigt i arbetet, hur 

de upplever situationer som kan uppstå i det vardagliga arbetet samt hur de hanterar 

situationerna. Vid frågor om hur intervjupersonerna arbetar och vad de värdesätter i arbetet 

med barnen framkom teman som var återkommande i intervjuerna. De teman som framkom 

var relationsskapande, trygghet, integration, självständighet och regler, men dessa teman 

kunde skilja sig åt mellan olika intervjupersoner och vad intervjupersonerna valde att lägga 

fokus på i sitt arbete.  

6.7.1 Synen på Regler 

Det råder delade meningar om synen på regler även då alla intervjupersoner var positiva till 

att det ska finnas ett regelverk som ger struktur åt vardagen. Flertalet av intervjupersonerna 

uttrycker att viktiga regler som bestäms i arbetsgruppen ska hållas samtidigt som regler inte 

utgör en central roll i deras förhållningsätt. Flertalet av intervjupersonerna menar också att 

personal ibland säger ja till saker och ting som bryter mot de överenskomna reglerna, vilket 

skapar en osäkerhet i både personalgruppen och bland ungdomarna. Intervjupersonerna 

upplever en viss ambivalens kring i vilken utsträckning regler bör hållas. Som intervjuperson 

5 beskriver det:  

”Sen kan man sticka iväg lite utanför regelverket och töja på reglerna eller bryta mot 

reglerna men då får alla andra räkna med att jag gjorde det här för att jag var tvungen. Vi 
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har regler men jag upplever det som att ibland behöver man bryta mot dem, det är helt 

okej att göra det så länge man kan förklara varför.”  

Intervjupersoner beskriver även hur grundstrukturen har rubbats på grund av fler placerade 

barn, vilket har lett till ett större fokus på regler. Intervjuperson 3 menar att det blir fler 

småregler som skapar konfliktytor vilket gör att den familjära känslan försvinner.  

Men det finns också intervjupersoner som känner trygghet i ett komplett regelverk där 

personliga värderingar och bedömningar får lite utrymme, det är just runt de personliga 

bedömningarna som det skapas mycket konflikter, menar dessa intervjupersoner. En 

intervjuperson förklarar hur regler underlättar vardagen: 

”Det finns regler uppsatta av en anledning och det är lättare för mig att veta om jag håller 

mig till reglerna så vet jag vad jag ska säga till varje ungdom som frågar istället för att 

den ena får ett svar och så kommer en annan som frågar samma sak och då blir det ett nej 

och den andra fick ja. Jag tror inte att det blir bra. Jag försöker hålla så hårt jag kan på 

reglerna, det är bra för ungdomarna att få tydliga ramar och veta vad de ska förhålla sig 

till och sen är det lättare för mig att jobba professionellt också.”(Intervjuperson 7) 

Några intervjupersoner avviker i deras sätt att beskriva hur de använder regler. De beskriver 

regler som mer centrala i deras förhållningsätt och menar att regler inte bör ruckas på. Som en 

intervjuperson uttrycker det:  

”Vi är som en kedja. Vissa bitar i kedjan är kanske lite svagare än de andra och de här 

killarna liksom, de är som blodhundar. De märker det direkt om det är några som velar 

lite grann. Även om de märker att någon kanske är lite osäker eller lite rädd för honom 

också, ibland kan de brusa upp och springa runt och vara lite tuffa och så 

där.”(Intervjuperson 5) 

Samma intervjuperson uttrycker även att många av reglerna som finns på boendet inte är 

förhandlingsbara för barnen. Intervjuperson 6 betonar också vikten av regler i vardagen och 

menar att det finns en yttre ram av regler som man inte bör rucka på. Det som kännetecknar 

intervjupersonerna som ger uttryck för att regler bör hållas i alla lägen, är att det finns en 

underliggande prestige i att inte låta barnen få som de vill. 

6.7.2 Synen på självständighet 

Ett annat tema som återkom bland intervjupersonernas sätt att beskriva deras förhållningsätt i 

arbetet med barnen var självständighet, men även synen på självständighet varierade mellan 

intervjupersonerna. Majoriteten av intervjupersonerna associerade självständighet till att ge 

barnen utrymme och makt att själva avgöra hur de vill göra i vissa situationer. Dessa 

intervjupersoner beskriver deras förhållningsätt till självständighet på ett sätt som betonar 
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valfrihet, motivation till utveckling och att klara sig själv i allmänhet. De menar att 

personalen ska stötta barnen när det behövs samtidiga som barnen ska ges utrymme att pröva 

sina vingar. Intervjuperson 8 är kritisk till att det är för mycket fokus på självständighet inom 

organisationen, det finns en risk för att barnen tvingas att bli självständiga alldeles för fort 

menar hen. 

Men alla intervjupersoner delar inte detta förhållningsätt gentemot självständighet då 

några av intervjupersonerna betonar integration som en central del i barnens självständighet. 

Som en intervjuperson beskrev det’: 

”Därför är det viktigt att vi alla jobbar med relationer och relationsskapande för då kan vi 

få med dem på mycket mer och då är det inte bara att vi ska till djurparken och klappa 

djur ungefär utan när vi väl kommit fram, hur uppför man sig i trafiken på vägen dit, i 

bemötandet med både djur och andra människor, det kanske är små barn där, tar man 

hänsyn till dem? Osv, osv. Det är så mycket vi har med oss hela vägen som dem inte ser 

men som vi tänker och då är det viktigt att få med så många som möjligt och därför är det 

viktigt att bygga relationer så att dem vill följa med.”(Intervjuperson 6) 

Citatet kommer från en diskussion om hur man ser på relationer, där intervjupersonen även 

beskrev sin syn på uppfostran och självständighet. Intervjupersonen menade dessutom att 

barnen redan har god uppfostran med sig, men att integrationen skulle kunna ses som en viss 

uppfostran och ett stöd till självständighet. En annan intervjuperson resonemang skiljer sig 

mot de andra intervjupersonernas då hen ser barnen som självständiga då de tidigare klarat av 

att ta sig ända hit från Afghanistan, som han uttrycker det: 

”Vill någon ungdom börja med någonting ser vi till att hjälpa till och ordna med det och 

kanske följer med första gången. Sen efter det räknar vi med att han hittar dit själv, jag 

menar de är ju ganska gamla ändå. Kan de ta sig hela vägen från Afghanistan och hit kan 

de ta sig bort till sporthallen.”(Intervjuperson 5) 

De två senaste citaten skiljer sig på så vis från de andra intervjupersonerna då självständighet 

ses som integration och uppfostran samtidigt som intervjupersonerna ger uttryck för att 

ungdomarna är och bör vara mer självständiga.  

6.7.3 Synen på integration 

Integration är ett tredje tema som framkom under intervjuerna, där fokus på integration 

varierade mellan intervjupersonerna, och där flertalet av intervjupersoner inte ens nämner 

ordet integration när de för en diskussion kring vad de anser som centralt i arbetet med 

barnen. Intervjuperson 8 anser att kommunen bör fokusera mindre på integration som mål och 

att mer jobba för att ungdomarna ska känna sig trygga, vilket lägger en bra grund för 
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integrationen i övrigt: ”ja jag tänker lite mer på att inte sätta integration i första hand utan lite 

mer att barnen ska ha och känna trygghet. Man ska säkra den biten först innan man börjar 

prata om integration kanske”. Intervjupersonerna med detta förhållningsätt beskriver 

integration som en process som de inte vill påverka med tvång. De menar att det kommer allt 

eftersom barnen känner sig trygga i det nya landet. Intervjuperson 3 beskriver 

förhållningssättet gentemot integration på så vis att hen inte anser att huvudansvaret för att 

integrera ungdomarna enbart bör ligga på boendet, utan att man mer bör arbeta mot att göra 

ungdomarna delaktiga i föreningsliv. Ungdomarna skulle få ut mer av nya relationer och nya 

miljöer när det handlar om integration genom deltagande i föreningsliv. 

Även när det kommer till synen på integrations så finns det några intervjupersoner som 

avviker i sina resonemang då de ser integration som deras centrala arbetsuppgift. 

Intervjuperson 6 menar att hen arbetar mycket med att förklara skillnader mellan det Svenska 

samhället och barnens ursprungsländer, bemötandet gentemot kvinnor, vad som är lämpligt 

eller olämpligt, allas lika värde och så vidare. Som intervjupersonen uttrycker det: ” En 

uppfostran i hur man fungerar i samhället”. Den andra intervjupersonen som avvek i sitt 

förhållningsätt gentemot integration beskriver sina tankarna kring huvudfokus för arbetet: ”att 

förbereda ungdomarna för att kunna leva vanliga liv i det svenska samhället, komma in i 

samhället och kunna sköta sig.”( Intervjuperson 5). Dessa två intervjupersoner ger uttryck för 

att barnen är i behov av integration och vägledning för att bli accepterade av samhället. De 

beskriver barnens kultur som avvikande och problematisk.  

6.7.4 Synen på relationer 

Relation och relationsskapande återkom frekvent i diskussionen om förhållningsätt, där alla 

intervjupersoner upplevde relationer som något centralt i arbetet med barnen. 

Intervjupersonerna ger uttryck för att relationer är väldigt viktiga i arbetet och att relationer 

skapar förtroende och trygghet. Majoriteten av intervjupersonerna lägger fokus på relationer 

och ser relationer som främjande för en fortsatt god utveckling. Som intervjuperson 1 

beskriver det: ”Jag tycker nog att man försöker bygga någon slags relation, jag försöker göra 

det. Där är vi olika. Men jag tycker ändå man måste göra det. Så att barnen känner att de får 

någon slags förtroende för en.”. Intervjuperson 9 beskriver vikten av att skapa relationer i 

arbetet med barnen: ”det viktigaste är att känna att man har en bra relation till ungdomen, att 

den känner att den kan komma och prata med oss, att vi gör det vi kan.” Flertalet av 

intervjupersonerna beskriver också vikten av individuella aktiviteter för skapandet av goda 

relationer i ett vårdande syfte. Några intervjupersoner anser att förutsättningarna till att skapa 
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relationer på boendena har försämrats på grund av ett ökat antal barn. Det blir fragmentariska 

relationer och fragmentariska kontakter menar intervjuperson 8 vilket strider mot hens 

förhållningsätt när det kommer till relationsskapande. Intervjuperson 7 framför kritik över att 

antalet kontaktungdomar har ökat och menar: 

”Jag har fyra och det är svårt, två hade varit bra. När jag jobbade i Växjö innan så hade vi 

en gång i veckan så stack man ut och gjorde nått med sin kontaktungdom och det saknar 

jag jättemycket här. Det är svårt att skapa relationer om man inte hittar på något 

tillsammans. Det är klart att det går att göra annars också utan att ta en fika eller att det 

ska kosta men på nått sätt så lockas dem om det är något som man kan äta eller liksom få 

stoppa i munnen.”. 

Intervjuperson 4 beskriver sitt relationsskapande och menar att hen försöker vara väldigt 

glad, personlig och kramgo men samtidigt försöker behålla en viss distans, och inte gå in på 

allt för privata saker.  Flera intervjupersoner betonar vikten av att vara personlig i arbetet med 

barnen och att man måste dela med sig av sig själv för att få något tillbaka samtidigt som de 

betonar vikten av en professionell distans i interaktionen. En intervjuperson beskriver hur han 

och boendet ser på arbetet med relationer: 

”Vi försöker ändå hålla det familjärt, skapa goda relationer. Sen kanske vissa inte är där 

än, allt dom har med sig i bagaget, att det tar tid för dom och vi försöker inte stressa dem 

på något sätt.	Vi försöker göra det så tryggt och välmående för dem, för att det ska 

fungera i vardagen för dem.”(Intervjuperson 9) 

Några av intervjupersonerna avviker dock i sitt resonemang kring förhållningsätt i 

relationsskapande. De ger uttryck för en viss distans i relationsskapandet till barnen och 

menar att barnen vet var personalen finns. En intervjuperson beskriver sitt arbete och synen på 

relationer: 

”Man är uppsökande till en viss del. Men när man känner att man har börjat skapa lite 

relation så släpper man lite på uppsökandet och försöker få dem att söka upp istället när 

det är någonting. Precis som man egentligen kanske har lite i en vanlig familj. Den 

mamman eller pappan som är och hjälper till hela tiden och tjatar och försöker styra upp 

trycks ju bort på nått sätt, det blir liksom jobbigt för en tonåring. Utan att man visar då att 

man finns där och att man ställer upp. Och sen backar man lite då, för då brukar de ändå 

komma med alla möjliga frågor och så.” (Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 5 har samma syn på relationsskapande som intervjupersonen i förgående citat. 

Hen menar att behöver ungdomarna något så vet dem var dem har personalen. Vidare säger 

intervjupersonen att de alltid finns där för ungdomarna, och lyssnar och pratar med alla om 

det är någonting. Detta förhållningsätt avviker på så vis att de tidigare presenterade 
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förhållningsätten är mer inriktade på uppsökande och ser relationsskapandet som en central 

del i arbetet.  

6.7.6 Synen på barnens behov  

Synen på barnens behov och uppfattningen om hur omfattande behov barnen har varierar 

mellan intervjupersonerna. Majoritet av intervjupersonerna anser inte att de behov barnen ger 

uttryck för är större än andra barns behov. De menar istället att situationen som barnen 

befinner sig i är svår och ser de avvikande reaktionerna från barnen som en effekt av 

situationen, vanliga mänskliga reaktioner i en svår situation. Intervjuperson 3 framför kritik 

kring över hur man arbetar med barnens behov och menar att det som inte fungerar ofta 

missas i det vardagliga arbetet för att fokus ligger på arbetet med det som fungerar: ”Jag 

tycker att den här verksamheten som jag jobbar inom inte så väl genomtänkt, jag vill tillägga 

det. Det är så ostrukturerat sätt man arbetar på. Man kan jobba med det friska men någon 

måste ta hand om det som inte är bra också.”. Detta citat är taget ur ett sammanhang där 

psykiska behov diskuteras, där intervjupersonen anser att barnen inte mår bra och att de 

behoven måste tas på allvar. Den uppfattningen delas av intervjuperson 4 som också ser en 

skillnad i vissa ungdomars behov då hen upplevt att en del barn har större behov än andra. 

Vilket är något som beskrivs som problematiskt för intervjupersonerna då man inte har rätt 

förutsättningar att arbeta med behoven. 

Även här avviker två av intervjupersonerna i sitt sätt att se på barnens behov då de ser 

barnens behov som stora och svåra att tillgodose samt att behoven inte är proportionerliga till 

situationen på boendet. Intervjuperson 6 upplever det som att alla krav och behov inte går att 

uppfylla då hen tror att barnen försöker fylla något slags tomrum vilket gör att behoven 

avlöser varandra. Intervjupersonen beskrev det som:  

”Någonting där med någon slags saknad som de försöker fylla med någonting, som alla 

barn kanske är, ja man gnäller om det så får man det och då känner man sig jättelycklig 

en stund, får man det innan man har gnällt om det så känner man inte den där lyckan 

liksom på det sättet. Är det gratisgrejer, att man bara går ut och leker är inte riktigt samma 

sak som att man får någonting som är väldigt fint, då känner man kanske en ännu större 

lycka, just där och då och de vill väl känna det där någonstans. Sen exakt vad det beror på 

vet jag inte riktig men jag har ju förstått lite att det är det att det känner sig mer värda när 

de får något som kostar på något sätt?” 

Det avvikande i dessa intervjupersoners resonemang är att barnen beskrivs som kravstora och 

att inte hänsyn tas till situationen som barnen befinner sig i. 
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6.6 Analys - Professionellt förhållningsätt 

Detta avsnitt analyserar och besvarar frågan om hur personalen ser på sitt professionella 

förhållningsätt i arbetar med att tillgodose barnens individuella behov. Stretmo & Melander 

(2013 s. 215-221) har i sin studie uppmärksammat två förhållningsätt bland professionella 

som arbetar med ensamkommande barn. Detta resonemang har vi valt att utveckla ytterligare, 

då mönster av förhållningskulturer kunde skönjas bland studiens deltagande HVB-hem. 

Begreppet förhållningskultur avser att uppmärksamma och till viss del förklara liknande 

mönster i intervjupersonernas resonemang kring arbetet med barnen, samt hur denna syn 

påverkar arbetet med barnens individuella behov. Det intressanta är att varje enskilt HVB-

hem, där två eller fler intervjupersoner har intervjuats, hade tydliga mönster av en gemensam 

professionell förhållningskultur där tonvikten hamnar på helt olika prioriteringar i vad som 

anses som centralt i arbetet med barnens behov. De två förhållningskulturerna som framträder 

i resultatet har vi valt att benämna auktoritär förhållningskultur och familjär 

förhållningskultur. 

6.6.1 Auktoritär förhållningskultur 

Den auktoritära förhållningskulturen bygger på en av de två uppmärksammade 

förhållningsätten i Stretmo & Melanders (2013 s. 215-221) studie, där barnen betraktas som 

annorlunda och där stor vikt läggs vid att upprätthålla regler och rutiner för att markera den 

professionellas distans. I den auktoritära förhållningskulturen problematiseras barnen, och 

mönster av att se barnen som behovsslukande framträda under intervjuerna då personalen inte 

tror att de individuella behoven går att tillgodose, eftersom barnen bara frågar efter mer. 

Personalen pratar mycket i termerna vi och dem, vilket ger en känsla av prestige i arbetet, 

som enligt Holm (2001 s. 47) kan tyda på brist på empatiska förmågor hos hjälparen. 

Den empatiska förmågan är central för förståelsen av den hjälpsökandes känslor och 

psykologiska situation (Holm 2001 s. 47). Brister i denna förmåga gör att personalen inte ser 

den bakomliggande problematiken i barnens krav. Ser inte personalen det bakomliggande 

problemet så blir det svårt att utforma arbetet efter vad barnen egentligen behöver. Att se 

barnen som behovsslukande kan också bero på en omedvetenhet kring det professionella 

behovet av att vara behövd, vilket kan medföra att personalen vill hålla barnen på avstånd 

rent känslomässigt, och att personalen då ter sig kyliga och svåra att få kontakt med, menar 

Holm (2001 s. 44). Personalens ökade distans till barnen kan därför bero på att de upplever 

nära relationer som en belastning i den svårarbetade miljön som de befinner sig i, vilket kan 

ha inverkan på förståelsen av barnens behov. Då personalen upplever sig ha svårigheter i att 
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uppfylla barnens behov, kan ett avståndstagande ske på grund av begränsade möjligheter till 

att tillgodose barnens krav. Att vara behövd blir en belastning för den professionella.  

Bristen på medvetenhet kring behovet av att vara behövd kan också skapa problem i 

relationsuppbyggnaden, då personalen skapar professionell distans som försvårar arbetet med 

barnens behov. På ett boende med auktoritär förhållningskultur ställs högre krav på barnens 

självständighet när det kommer an på vad personalen anser att barnen ska klara av själva, 

vilket förändrar synen på de vuxnas delaktighet i barnens vardag. Det är av stor vikt att 

barnen omges av förstående vuxna med förmågan att vara snälla, empatiska, stabila och 

pålitliga, menar Kohli (2003). En syn på barnens vardag som inte lägger vikt på vuxnas 

närhet och förståelse kan visa sig bli problematisk när det kommer an på behovsuppfyllelse. 

Att personalen uppfattar barnen som kravstor behöver inte vara en feltolkning av verkligheten 

utan ett annat sätt att se på situationen i en svår vardag. Det krävs därför hög grad av 

självdisciplin för att klara arbetssituationen på ett för klienten tillfredställande vis.  

Den professionella behöver enligt Holm (2009 s. 83) vara medveten om sina reaktioner och 

avstå från att agera ut dem, för att inte förstöra interaktionen med klienten. Vidare menar 

Holm att självdisciplin innebär att inte enbart se situationen ur sitt egna perspektiv utan även 

ur klientens (Holm 2009 s. 83). Det är möjligt att personalen låter hopplösheten som finns i 

situationen ta överhand, vilket gör att de missar barnens perspektiv.  

Vidare framkommer under intervjuerna att integration ses som central på boendena som 

arbetar i en auktoritär förhållningskultur. Synen på integration skiljer sig från den familjära 

förhållningskulturen då den är mer moraliserande. Personalen ser barnen som annorlunda och 

ger uttryck för att barnen behöver assimileras för att accepteras av samhället i övrigt. Kohli 

menar att ensamkommande barn behöver få stöd i att hitta balans mellan deras kultur och 

kulturen i mottagarlandet. Barnen genomgår en kulturell sorg, eftersom de sörjer aspekter i 

sin kultur som är otillgängliga, samtidigt som de försöker hitta sin roll i det nya landet (Kohli 

2003 s. 204-205). Det bör därför ses som problematisk att mitt i denna process lägga allt för 

stor krav på barnens anpassning till samhället då det kan försvåra barnets utveckling. Holm 

(2001 s. 44) menar att professionella har ett behov av att visa sig duktiga. Om medvetenheten 

kring behovet saknas finns risk för att den professionelle, förutom de höga kraven denne 

lägger på sig själv, också lägger stora krav på den hjälpsökande. Om då barnet inte uppfyller 

kravet på integration finns risken för att personal slutar lägga möda på barnet, då det inte 

uppfattas kunna bli bättre.  

Den auktoritära förhållningskultur använder regler som utgångspunkt för dess 

förhållningsätt, där personalen styr med en fast hand. Regler ska inte ruckas på och den 
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personal som ruckar på reglerna anses som svag. Skapandet av en tydlig struktur i vardagen 

hjälper barnet att komma in i den sociala strukturen i samhället, menar Kohli (2003 s. 204-

205). Det är därför viktigt att all personal arbetar med regelsättningen på ett enhetligt sätt. 

Behovet av att vara omtyckt bli centralt då Holm menar att personal som är omedvetna om 

behovet inte drar nödvändiga gränser i kontakten med den hjälpsökande (Holm 2001 s. 44). 

Personalens medvetenhet om att viss gränssättning kan skapa konflikter som tillfälligt sänker 

ens egen popularitet kan göra att man drar sig för att sätta behövda gränser i barnens vardag. 

6.6.2 Familjär förhållningskultur 

Den familjära förhållningskulturen bygger på Stretmo & Melanders (2013 s. 215-221) 

förhållningsätt, som lägger fokus på vårdande, stödjande och skapandet av nära relationer. De 

intervjupersoner som upprätthåller en familjär förhållningskultur har som fokus att skapa 

familjelika förhållanden på boendet. De arbetar på trots de svåra omständigheterna som nu 

råder på boendena. Personalgrupper med denna förhållningskultur är kritiska till hur man 

arbetar och har ett tydligt inslag om att barnen står i centrum, vilket enligt Holm (2001 s. 41) 

ligger till grund för en professionell hållning, att sätta den hjälpsökande i centrum. 

Personalen problematiserar verksamheten istället för barnen. Mindre vikt läggs på 

barnens olikheter gentemot svenska barn, och man arbetar med barnens självständighet på ett 

sätt som skiljer sig från den auktoritära förhållningskulturen. Synen på självständighet i 

denna förhållningskultur bygger på valfrihet, motivation till utveckling och förmågan att stå 

på egna ben med svaga inslag av integration. 

Personalen uppfattas som empatiska i arbetet med barnen och använder sig sällan av 

uttryck som skapar diskrepans mellan personal och barn. Deras förmåga att visa förståelse för 

barnens reaktioner underlättar skapandet av trygga relationer, vilket enligt Kohli (2006 s. 4) 

främjar barnens utveckling. Empatisk förmåga underlättar för den professionelle att skilja 

mellan barnens behov och sina egna behov och motiv, menar Holm (2001 s. 47), vilket 

framkommer under intervjuerna, då personalen diskuterar förändringarna i verksamheten mer 

ur ett barnperspektiv än att lägga vikt vid sina egna motiv och behov. Personalen uppvisar 

förmåga till självkännedom, som minskar det professionella behovet av makt och kontroll, 

som, enligt Holm (2001 s. 44), kan äventyra barnens självbestämmande. Det ska också 

tilläggas att inskränkningar i barnens självbestämmande sker även i denna förhållningskultur 

men i mindre utsträckning, vilket kan ha en positiv inverkan på det viktiga 

relationsskapandet. Personalens sätt att arbeta lägger grund för det Juul (2009 s. 415) kallar 

erkännande. Erkännande bygger på en medvetenhet från hjälparens sida om 
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maktförhållandena i interaktionen. En medvetenhet kring maktförhållandena kan skapa 

jämställdhet i konversationen, vilket kan ha positiv verkan på klientens samarbetsvilja (Juul 

2009 s. 415). 

Synen på integration är inte lika central i denna förhållningskultur som i den 

auktoritära, då personalen lägger mer fokus på relationskapande. Här ses integration som en 

process som kommer naturligt med få tecken till moralisering i integrationsarbetet. Att se 

integration som en individuell process som inte behöver skyndas på kan underlätta den 

kulturella sorg Kohli (2003 s. 4) menar att barnen går igenom, då barnen får den tid de anser 

sig behöva för att finna sin nya kulturella identitet. Personal som arbetar i denna 

förhållningskultur ger också uttryck för att den inte vill vara fullt ansvarig för barnens 

integration, då andra delar i samhället kan skapa nya dimensioner och förutsättningar i 

integrationen. Därför uppmuntrar personalen barnen att söka sig till föreningslivet, som 

förstärker det sociala nätverken ytterligare. 

Synen på regler skiljer sig också från den auktoritära förhållningskulturen då de inte 

upplevs ha en lika central roll för verksamheten. Det kan bero på personalens inställning till 

regler, då de ibland kan ses som onödiga och ogenomtänkta. Den anser att regler snarare 

försvårar arbetet ur vissa perspektiv, men betonar vikten av att en central regelstruktur måste 

finnas i arbetet. Personalens förhållningsätt till regler upplevs skapa en del konflikter i denna 

förhållningskultur då de tolkas olika av personal, vilket kan skapa en känsla av orättvisa 

bland barnen. Det upplevs också försvåra arbetet för personal som arbetar med att hålla 

regelstrukturen i verksamheten. Att barnen behandlas olika beroende på vilken personal 

barnen tillfrågar kan ses som problematiskt. Det försvagar boendets vardagliga struktur som 

av Kohli (2003 s. 204-205) bedöms centrala i främjandet av barnens förståelse av den sociala 

strukturen i samhället och situationen de befinner sig i. Personalens inställning till 

relationskapandet kan i dessa skeden bli problematisk, då oenigheter kring regler kan 

upplevas försämra personalens relation till barnen. Här är medvetenheten till det 

professionella behovet att vara omtyckt centralt. Omedvetenhet kring behovet kan göra att 

personal inte vill förmedla impopulär information samt avstå från att sätta nödvändiga 

gränser, menar Holm (2001 s. 44). 

En intressant skillnad mellan förhållningskulturerna är att boenden med den familjära 

förhållningskulturen upplevs ha haft lägre personalomsättning. Det kan tyda på viss 

motståndskraft i sättet att arbeta. Samtidigt kan det tyda på att personalomsättning förstärker 

en auktoritär förhållningskultur. Det kan konstateras att de rådande omständigheterna med ett 

ökat antal placerade barn har påverkat utformningen av förhållningskulturer. Den familjära 
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förhållningskulturen kommer också att drabbas av högre personalomsättning då det under 

intervjuerna framkom att intervjupersoner valt att testa på nya arbeten inom kort. 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Studiens slutsatser 

Studiens viktigaste slutsats är att den ökade beläggningen på barnens förläggningar har haft 

en betydande inverkan på det professionella arbetet med ensamkommande barns individuella 

behov. De så viktiga behoven av trygga relationer och trygghet i omgivningen har påverkats 

på grund av ett ökat antal placerade barn, dubbelbeläggning på vissa rum och en ökad 

personalomsättning. Tiden räcker helt enkelt inte till och stora svårigheter uppkommer i 

personalens arbete med att ha kontroll på boendena och att se alla individer. Situationen har 

medfört att fokus hamnat på gruppinriktad omvårdnad som försvårar tillgodoseendet av 

barnens individuella behov. Det saknas även kunskap att arbeta med de barn som upplevs ha 

ett försämrat psykiskt mående. Barnen som lider av psykisk ohälsa behöver en tät kontakt 

med vuxna som förstår deras problematik vilket personalen upplever är ett problem då varken 

tiden eller kunskapen räcker till. 

Situationen på boendena upplevs skapa kravfyllda barn i en miljö där konflikter ses 

som en central källa till oro och en bild av att det är svårt att vara professionell vuxen träder 

fram. Personalen har svårt att hålla god professionell hållning i den kravfyllda och utmanande 

miljön, då rätt förutsättningarna upplevs saknas. Studien betonar vikten av ett empatiskt 

bemötande från personalen sida, då det har en avgörande inverkan på hur interaktionen 

upplevs på boendena. Bristande empatisk förmåga hos vikarier och nyanställda, som saknar 

rätt kunskap och erfarenhet, bidrar till att förstärka upplevelsen av otillfredsställande 

interaktion på boendena. 

Det saknas även klara direktiv när det gäller att skapa regler på vissa boenden, vilket 

försvårar upplevelsen av struktur i vardagen. Att sätta den vardagliga strukturen på spel för 

att krympa konfliktytor kan bli problematiskt, då det enbart hjälper i situationen och ökar 

risken för än större konflikter som kan ha negativ påverkan på barnens fortsatta utveckling. 

Den auktoritära synen på regler som betonas på vissa av boendena kan innebära en helt annan 

problematik. En allt för strikt syn på regler kan skapa en än större distans mellan personal och 

barn, vilket också kan påverka arbetet med att tillgodose barnens individuella behov av 

tillhörighet och kärlek. 
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Förhållningskulturerna som framkommer i studien visar att boendena behöver skapa en 

stark familjär känsla med en tydlig regelstruktur som efterföljs konsekvent för att inte lämna 

utrymme åt personliga tolkningar som kan skapa känslan av orättvisa på boendena. En stark 

familjär känsla lägger en god grund för skapandet av trygga relationer, som enligt tidigare 

forskning ses som central i främjandet av barnens fortsatta utveckling. 

7.2 Avslutande diskussion 

Att både personal och barn påverkats av de rådande omständigheterna på HVB-hem för 

ensamkommande barn är uppenbart och bekräftas av vår studie. Svårigheterna som upplevs i 

vardagen härrör från en ökning av placerade ungdomar, där fler ungdomar på samma yta och 

personaltäthet har resulterat i en konfliktfylld miljö. Denna situation sätter de relativt nya 

verksamhetsområdena på prov. Studiens resultat har satt ljus på den professionella 

hållningens roll i vardagen på boendena och belyst vikten av att arbeta professionellt med 

barnens behov i en konfliktfylld miljö. Det går inte att bortse ifrån att det finns en stor 

utvecklingspotential i verksamhetsområden som arbetar med ensamkommande barn. 

Professionella på området har inte den långa erfarenhet som finns inom andra, mer historiskt 

beprövade verksamhetsområden, då arbetet med målgruppen är relativt nytt. Verksamheterna 

bör därför arbeta mer på att lyfta den professionella hållningen hos personalen till diskussion, 

för att medvetandegöra omedvetna handlingar som försvårar det vardagliga arbetet med 

barnen. Studien belyser också hur behovsuppfyllelsen påverkar vardagen och att en låg grad 

av behovsuppfyllelse bland barnen ökar konfliktnivån ytterligare, vilket också är ett argument 

för ökat fokus på professionalitet i arbetet med barnen. Utbildad och erfaren personal 

beskrivs som bättre rustad än outbildad och oerfarenhet personal när det gäller att hantera den 

svåra miljön på dagens HVB för ensamkommande barn, där erfarenhet och en stark 

professionell identitet lägger grunden för ett empatiskt förhållningsätt i arbetet med barnen.  

Det är också oroväckande att personalen upplever sig sakna kunskap när det gäller att 

arbeta med psykisk ohälsa. Detta är något som bör tas på högsta allvar bland studiens 

deltagande kommuner. Personalen uttrycker att de behöver mer stöd i arbetet med psykisk 

ohälsa då det upplevs som en problematisk del av vardagen på boendena. Upplevelsen av 

situationen är att det saknas klara direktiv och riktlinjer kring hur man ska arbeta med barn 

som mår dåligt. Att inte ta barnens psykiska ohälsa på allvar kan få ödesdigra konsekvenser 

på barnen fortsatta utveckling och skada eller förlänga integrationsprocessen. 

Skapandet av den familjära- och auktoritära förhållningskulturen beskriver ett viktigt 

fenomen i verksamheterna. Ett fenomen som i allra högsta grad har en inverkan på arbetet 
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med barnen behov. Vi har inga bra svar på hur eller varför dessa förhållningskulturer har 

uppkommit, men vår hypotes är att den höga personalomsättningen kan ha stärkt informella 

ledares roll, där de informella ledarnas människosyn och förhållningssätt blivit dominerande i 

verksamheterna. Vi är även medvetna om att kausaliteten i det vi undersökt är komplex och 

att det vi undersökt är en aspekt på frågan. Fler orsaker än de som nämns i studien kan alltså 

ligga bakom förändringarna som upplevs av personalen i det vardagliga arbetet med barnen. 

Vår upplevelse av genomförandet av studien är att alla intervjupersoner har varit 

väldigt öppna med att dela med sig av deras upplevelser av arbetet med barnen. Personalens 

vilja till att belysa svårigheterna i arbetet tyder på att situationen upplevs som problematiskt. 

Vi efterlyser därför mer kunskap kring arbetet med ensamkommande barn då det saknas 

studier kring hur arbetet bedrivs och organiseras. Ett förslag till fortsatt forskning är en 

vidareutveckling av studien utifrån ett organisationsperspektiv. Hur påverkas 

verksamhetsområdets organisation av att det nu kommer fler ensamkommande barn till 

Sverige. Hur förhåller sig gräsrotsbyråkraterna till förändringarna i arbete med de 

ensamkommande barnen? Då det framkommit i studien att barn i stor utsträckning saknar 

individuella planer, eller att planerna ser likadana ut för varje barn, vilket tyder på att 

socialsekreterarnas arbete också har påverkats. 

7.3 Metodkritiska reflektioner 

Vår metod utgjordes av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, och med utgångspunkt i 

studiens syfte har detta tillvägagångsätt fungerat väl. Det går dock att kritisera några av valen 

som gjorts under studiens gång och då framförallt intervjuförfarandet. Den ursprungliga 

tanken var att alla intervjuer skulle genomföras med intervjupersonerna en och en, för att 

minska risken för att intervjupersonerna ska påverkas av kollegornas svar. Vid ett 

intervjutillfälle utfördes intervjun i grupp med två personal från olika HVB-hem i samma 

kommun. Vi är medvetna om att valet av att utföra en gruppintervju kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar som i sin tur kan ha påverkat studiens resultat och slutsatser, då de 

hör och kanske påverkas av varandras resonemang, samtidigt som situationen försvårar 

enskilda intervjupersoner att förhålla sig kritiskt till sina verksamheter i kollegors närvaro. 

Kritik kan också riktas mot begreppen familjär och auktoritär förhållningskultur då vi anser 

generaliserbarheten vara låg. För att göra förhållningskulturerna mer generaliseringsbara 

krävs ett större empiriskt underlag som bekräftar kulturernas förekoms i fler verksamheter.  

Kritik kan även riktas mot att en av intervjupersonerna inte uppnådde våra kriterier i 

urvalet om erfarenhet av arbetet med ensamkommande barn före ökningen av asylsökande 
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ensamkommande barn. Då studiens syfte är att undersöka förändringar i verksamheter till 

följd av ökat antal barn på HVB blir detta problematiskt, då intervjupersonen inte har 

kunskap om hur arbetet tidigare har bedrivits. Vårt resonemang kring att använda materialet 

från intervjun i studien är, att det bidrog till en ökad förståelse om hur verksamheten arbetar 

idag. Det går även att kritisera studiens urval för att vara könsneutralt. Vi har gjort ett 

medvetet val i att presentera intervjupersonerna på ett könsneutralt sätt, då enbart en 

intervjuperson var kvinna. Valet grundar sig på att vi inte kunde dra några slutsatser om hur 

genus påverkar det professionella förhållningsättet i arbetet med barnen. Att då inte 

anonymisera kön skulle innebära en risk för att den kvinnliga intervjupersonens identitet kan 

avslöjas genom uteslutningsmetoden. Vi är medvetna om att vi går miste om genusperspektiv 

i studien både när det kommer till personal och barn. Valet av att inte lägga fokus på genus 

gör att studien går miste om viktiga aspekter i hur genus påverkar arbetet med barnens behov 

samt om de ensamkommande barnens kön har en inverkan på personalens förhållningssätt 

gentemot barnen. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Presentation och information 

Informationskrav: Presentation av oss och vår studie   

Samtyckeskrav: Samtycke till samarbete och möjlighet att avbryta   

Konfidentiellt krav: Upplysning om anonymitet   

Nyttjandekrav: Intervjuskrifterna kommer att avidentifieras och behandlas 
konfidentiellt   

 

Berätta om dig själv 

Kön, ålder, utbildning   

Tid på arbetsplatsen  

 

Berätta om boendet 

Hur många ensamkommande barn bor det på boendet? 

Boendes kön och ålder? 

Är barnen som bor på boendet asylsökande eller har de PUT? Vad anser du är 
skillnaderna i barnens behov gällande PUT och asylsökande barn? 

Vad har ni för riktlinjer i arbetet med barnen? 

Hur ser personalgruppen ut för tillfället? Utbildning? Erfarenhet? 

Hur upplever du boendet?  Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? 

 

Upplevda förändringar i arbetet 

Hur upplever du att arbetet har förändrats av det ökade mottagningsantalet 
ensamkommande barn? 
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Hur upplever du att förändringen påverkat barnen?  

Hur förhåller du dig gentemot dessa förändringar? 

 

Det vardagliga arbetet  

Hur upplever du arbetet med de ensamkommande barnen?  

Hur skulle du beskriva ditt professionella förhållningsätt gentemot barnen? Vad 
är viktigt för dig, integration? Relationer? Uppfostran osv. och hur förhåller du 
dig till detta i ditt arbete? 

Hur arbetar ni med regler på boendet? 

Anpassas verksamheten till individen? På vilket sätt? Anpassning till ålder och 
mognad? Anpassning till hur länge barnen varit i Sverige?  

Vilka konflikter uppstår på boendet? Hur arbetar du med konflikter? 

Upplever du svårigheter kring att skilja på din privata roll och den 
professionella rollen? 

Hur arbetar du med självreflektion, finns det någon situation som du reflekterat 
över ditt eget handlande som du kan dela med dig av? 

Hur arbetar ni med delaktighet på boendet?  

Känner ungdomarna sig delaktiga? 

Vi låter intervjupersonen rangordna våra behovs kort och talar kring hur de 
upplever behoven och hur de tänker kring valet av rangordning.  

Är det något du vill lägga till?  

Har du några funderingar?   
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Vi som ska skriva en kandidatuppsats heter Zoran Djorem och Jens Ebbesson och vi läser 
sjätte terminen på Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid 
Linnéuniversitetet, i Kalmar. Syftet med vår studie är att skapa förståelse för HVB-
personalens upplevelser av förändringar i barnens behov till följd av ett ökat 
mottagningsantal. Det är av stor vikt att undersöka hur personalens vardagliga arbete har 
påverkats av den rådande flyktingsituationen för att öka medvetenheten om barnens situation 
och det vardagliga arbetet med barnen. Vi har tidigare under utbildningen skrivit arbeten och 
studier på forskningsområdet ensamkommande barn och har ett stort och genuint intresse. 

Vi vore väldigt tacksam om du ville medverka i studien. Dina upplevelser och erfarenheter är 
betydelsefulla för vår undersökning. Medverkan i studien är helt frivillig, vilket innebär att du 
när som helst kan välja att avbryta intervjun utan att ange något specifikt skäl för det. Du kan 
även välja att avstå från att svara på frågorna som du inte kan eller vill svara på. Din 
medverkan i undersökningen är anonym och data som skulle kunna avslöja identitet såsom 
ålder och kön kommer att avlägsnas eller/och anonymiseras. Dina personuppgifter kommer 
inte att spridas vidare och uppgifterna du lämnar kommer enbart användas till vår studie. 

Under intervjun kommer vi att använda oss av mobiltelefon för inspelning. Då vi utför flera 
intervjuer kommer en inspelning av intervjuerna att hjälpa oss att återge det som sagts på ett 
korrekt sätt. Det inspelade materialet kommer enbart att användas av oss och kommer 
förstöras när uppsatsen är klar. 

Du kan alltid kontakta oss eller vår handledare Ulf Drugge efter intervjun om du har några 
frågor eller synpunkter. 

Återigen, stort tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Zoran Djorem tel. 073XXXXXXX 

Jens Ebbesson tel. 072XXXXXXX 

Handledare professor Ulf Drugge tel. 0480-XXXXX	


