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Abstract   

 

Title: The children have pretty much influence, but I can’t say in what exactly. 

Accommodation – staff’s experiences of unaccompanied children’s influence at 

residential care homes. 
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Supervisor: Erika Lundby 

Assessor: Ulrika Järkestig - Berggren 

 

During the last years the numbers of unaccompanied children seeking asylum in Sweden have 

increased rapidly. Most of these children are placed in residential care homes. Although 

influence is a right for the children, many studies show that their influence lacks at residential 

care homes. Previous studies have also shown that social workers were aware of the 

importance of children’s influence but the problem was that they didn’t have any methods to 

make it work in practice. Further there are other studies that present methods in working with 

children’s influence. Client- focused work and actively listening to the children are two 

methods among others that studies has shown are important when working with influence. At 

the same time it has shown that the conditions at residential care homes are not satisfying for 

working with children’s influence. We therefore wanted to study the accommodation- staffs’ 

experiences of children’s influence at residential care homes. 8 accommodation- staffs’ were 

interviewed in various residential care homes in a county in southern Sweden. We found that, 

based on the staffs reasoning, there is a lack of influence among the children at residential 

care homes. The accommodation- staffs’ experiences however seemed to be based on the lack 

of sufficiently good methods and conditions at the residential care homes, which also 

confirmed previous studies. 
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Förord 

 

Först och främst vill vi börja med att tacka alla som ställde upp på intervjuer och gjorde denna 

studie möjlig. Vi vill även tacka alla som läst vår uppsats och bidragit med betydelsefulla 

synpunkter. 

 

Vårt största tack vill vi rikta till vår handledare Erika Lundby som stöttat oss genom hela 

arbetet och alltid varit positiv även när vi varit som mest negativa. Tack även för att du alltid 

varit tillgänglig och engagerad i vårt arbete och bidragit med många goda råd! 

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete under denna period trots att vi vid 

vissa tillfällen tappat tålamodet. Vi är glada att vi idag fortfarande kan stå ut med varandra. 
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1. Problembakgrund och problemformulering 

 

 

Man kan ju inte längre fråga barnen om vad de vill hitta på, på en lördag. Utan nu kommer 

personalen istället med färdiga saker så det spelar egentligen ingen roll. Det är ju mest för att det 

är så många grabbar nu […] och då får personalen gå in och bestämma.  

      Amer 

 

Under de senaste åren har antalet ensamkommande barn som söker sig till Sverige ökat 

kraftigt. De flesta av dessa barn blir placerade i så kallade HVB-hem (Hem för vård eller 

boende) där de bor fram tills dagen de fyller 18 år. Amer är en av många socialarbetare som 

möter barnen och som arbetar med att finnas som ett stöd för barnen på hemmen. Som Amer 

uttrycker i citatet ovan så är barnens inflytande något som ofta brister på HVB-hem. Samtidigt 

är inflytande en rättighet för barnen som socialarbetare och andra som arbetar med gruppen 

måste ta hänsyn till (Arnér & Tellgren 2006, s. 33-36). 

 

Man kan tänka sig att inflytande för de ensamkommande barnen är en svårighet för 

personalen att ge, med tanke på att de idag är fler ensamkommande barn än tidigare år. 

Socialstyrelsen (2013b, s.41) hävdar att inflytande har varit och är i fokus inom socialtjänsten, 

vilket man kan tänka sig tyder på att barnen sätts i centrum. Samtidigt framgår en tydlig 

paradox då forskning visar att barnen ställs i centrum bland vuxna men att de emellertid är 

minst hörda av alla samhällsmedborgare (Qvarsell 2003, s.102).  

 

På grund av att de barn som anländer till Sverige är minderåriga och att de är i behov av hjälp 

så får majoriteten av de ensamkommande barnen behandlingsinsatser på HVB-hem. Den 

allmänna definitionen av ensamkommande barn är att barnet är under 18 år och saknar 

vårdnadshavare vid ankomsten till Sverige (Prop. 2005/06:46). Syftet med HVB-hem är att ge 

ensamkommande barn stöd, omvårdnad och fostran (Socialstyrelsen 2013a, s. 38). Barnens 

vardagsliv på hemmet innefattar allt från matlagning till att göra läxor tillsammans med 

personal (ibid.). Personalen på HVB-hem, som går under benämningen boendepersonal, har 

ansvaret att ge lämpliga behandlingsinsatser inom ramen för verksamheten (ibid.). 

Personalens syn på, och arbete med, barnens inflytande blir således grundläggande för i hur 

stor utsträckning barnen får uttrycka sina viljor gällande olika vardagliga rutiner och 
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händelser. Eftersom barnen lever sitt liv på institutionerna så är en central aspekt ifall barnen 

får göra sina röster hörda. Så tycks dock inte vara fallet enligt den tidigare forskningen. 

 

Birgitta Freij (2014, s.34) menar att de ensamkommande barnen sällan kan påverka beslut 

som rör dem på HVB-hem. Van Bijleveld et.al (2013, s.133) resultat visar likväl som Freijs 

(2014, s.34) på brister i inflytande gällande frågor rörande regler och utformning av 

verksamheten. Studierna skiljer sig åt då Freijs (ibid.) resultat tyder på att boendepersonal inte 

tog barnens åsikter i beaktning medan Van Bijlevelds (ibid) resultat visar på tendenser på att 

barnen upplevde att de blev hörda från personalen. Samtidigt menar Van Bijleveld (2013, 

s.33) att barnen upplevde att personalen inte uppskattade deras åsikter eller gjorde något av 

dem. Även här kan vi urskilja en paradox där det framkommer dubbla budskap om hur 

hanteringen av barns åsikter sker. 

 

Den begränsade möjligheten för ensamkommande barn att ha inflytande på boenden kan 

medföra konsekvenser för barnen. Forskning gällande ensamkommande barn visar att det 

begränsade inflytandet de har i beslut är till nackdel dagen de fyller 18 år och ska bo själva 

(Socialstyrelsen 2013b, s.38-39). Barn kan uppleva osäkerhet i att flytta från hemmet eftersom 

de tvingas vara självständiga och tillgången till stöd är knapphändig (ibid.). De 

ensamkommande barnens osäkerhet grundar sig i det bristande inflytande de haft på boendet 

där de oavsett ålder alltid haft samma regler att förhålla sig till (ibid.). Olika organisationer, 

såsom BRIS (u.å.) har därför uppmärksammat vikten av barnets rätt att komma till tals och bli 

lyssnad på för att bygga upp en självkänsla och självbild. Ekelund & Dahlöf (2005, s.11) 

menar som utveckling av föregående resonemang att barnens inflytande successivt ska öka 

med den stigande åldern.  

 

Ett sätt för personal att arbeta med inflytande är att anamma ett barnperspektiv. Definitionen 

av barnperspektiv kan upplevas vara diffust eftersom det finns fler än en definition på 

perspektivet. I korta drag handlar det om att de vuxna har barnet i åtanke och att de vuxna ser 

barnet. Fagerstrand, Ericson & Kjellander (2014, s.34) menar att en vuxen inte kan inneha ett 

barnperspektiv utan att lyssna på barnets perspektiv. Att inte lyssna på barnets egen 

uppfattning leder lätt till generaliseringar hos vuxna (ibid.). Generaliseringar kan ge sig i 

uttryck i form av påståenden som exempelvis ”du vet hur tonåringar är” och 

”ensamkommande barn är alltid så krävande”.  
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Vi ser en tydlig problematik i det faktum att å ena sidan lyfts ensamkommande barns 

inflytande fram som en avgörande del i arbetet med gruppen, å andra sidan visar forskning att 

det i många fall brister i barnens inflytande på HVB-hem. Den tidigare forskningen som vi 

berört visar att barns inflytande har diskuterats bland andra yrkesgrupper däribland 

socialsekreterare, men knapphändig forskning finns om boendepersonals upplevelser av 

fenomenet. Vi ser därmed en kunskapslucka som studien avser att undersöka, vilket berör 

boendepersonalens syn på de ensamkommande barnens inflytande. Studien avser att fördjupa 

förståelsen för barns möjligheter till inflytande på HVB-hem utifrån personalens syn på 

inflytande, arbetssätt och förutsättningar. Den ovanstående diskussionen om barnens 

inflytande grundar sig i utvalda teorier. Roger Harts och Harry Shiers delaktighetsmodeller 

har använts som stöd för utformningen av studiens syfte och frågeställningar. Dessa utgör 

även analysredskap för det resultat som framkommit. Att undersöka barns möjligheter till 

inflytande är relevant för socialt arbete eftersom det påverkar barns vardagliga liv, både i 

barndomen på boendet och i deras kommande vuxenliv.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur boendepersonal på HVB-hem för ensamkommande 

barn förhåller sig till barnens inflytande. Vidare ämnar studien att, utifrån ett 

professionsperspektiv, fördjupa förståelsen för barns möjligheter till inflytande i sitt 

vardagliga liv i den institutionella miljö som HVB-hemmet utgör.  

 

1.2  Frågeställningar 

- Hur ser boendepersonal på barnens inflytande? 

- Hur beskriver boendepersonal arbetet med att möjliggöra barnens inflytande? 

- Hur ser boendepersonal på förutsättningarna för att ge barnen inflytande? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien syftar till att uppmärksamma ensamkommande barns möjligheter till inflytande i 

frågor som rör deras vardagsliv. I ett försök att undkomma eventuella etiska dilemman som 

uppstår i samband med forskning som berör barn, har vi valt att endast intervjua 

boendepersonal. Däremot ligger fokus på barnens möjligheter till inflytande, både i 

intervjufrågorna som vi utformat och i hela uppsatsen som helhet. Att vi inte får barnets 

perspektiv är givetvis problematiskt eftersom vi utgår från boendepersonalens syn för att 
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beskriva barnens situation. Barnen skulle kunna ge andra svar och eftersom studien ämnar att 

undersöka deras inflytande blir detta extra problematiskt. Vi anser däremot att 

boendepersonalen är de personer som har en nära relation till barnen och de är centrala aktörer 

i formandet av barnens inflytande. 

 

1.4 Disposition  

I nästföljande del presenteras tidigare forskning på området där vi har en blandning av 

forskning om ensamkommande barn och barn i allmänhet relaterad till inflytande. Den 

tidigare forskningen används senare i resultat och analys-delen som ett analysverktyg.  

 

Därefter följer kapitel 3, där det redogörs för valda teorier och teoretiska resonemang om 

delaktighet som använts för att analysera studiens resultat. Studien har baserats på Roger 

Harts delaktighetsmodell ”The ladder of participation”, Harry Shiers delaktighetsmodell 

”Pathways to participation” och Foucaults maktteori.  

 

Kapitel 4 redogör för val av metod och genomförandet av undersökningen. Centrala begrepp i 

sammanhanget är boendepersonal, ensamkommande barn och inflytande. 

 

Resultat och analys presenteras i kapitel 5. Detta sker genom tre tematiska sammanställningar 

som består av boendepersonalens syn på barnens inflytande, arbetssätt för att möjliggöra 

barnens inflytande och förutsättningar för att ge barnen inflytande. 

 

Kapitel 6 utgörs av en sammanfattning och avslutande diskussion som inleds med att kort 

sammanfatta resultatet av de inledande frågeställningarna för att sedan åtföljas av en djupare 

och bredare diskussion rörande de tre analyserna.  

 

Till sist följer en litteraturförteckning där använda källor framförs. Slutligen följer Bilaga 1 

och Bilaga 2. Den första bilagan är en presentation av undersökningen, vilken skickades ut till 

enhetscheferna och de berörda verksamheterna i uppsatsen. Den andra bilagan består av 

intervjuguiden innehållande frågorna som ställdes under intervjuerna. 
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2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras forskning som berör socialarbetares arbete med utsatta barn 

inom institutioner. Forskningen har delats in utifrån studiens frågeställningar: perspektiv på 

barns inflytande, arbetssätt för barns inflytande och förutsättningar för barns inflytande. På 

grund av bristen på tidigare forskning som rör just boendepersonal på HVB-hem för 

ensamkommande barn, så har vi en blandning av forskning på ensamkommande barn och 

forskning om arbetet med utsatta barn i allmänhet. Valet av tidigare forskning har gjorts med 

vårt syfte och frågeställningar i beaktande och har därför utgått ifrån personalens syn på 

fenomenet och vad som är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med barn.   

 

2.1 Perspektiv på barns inflytande 

Inflytande framställs som en central aspekt i arbetet med barn. Van Bijleveld, Dedding & 

Bunders- Aelen (2013) har tillsammans gjort en studie i Storbritannien där de genom en 

systematisk litteraturstudie undersökt både socialarbetares och barns syn på barnens 

inflytande. Studien omfattade 10 artiklar där författarna försökt lyfta fram både 

socialarbetares och barns perspektiv och även ställt perspektiven mot varandra. Liknande 

studie gjordes året därpå i Nederländerna av samma författare där de använde sig utav semi-

strukturerade intervjuer för att undersöka samma fenomen. I studien intervjuade författarna 16 

socialarbetare och 16 barn mellan åldrarna 13- 19 år som haft tidigare erfarenheter av vård 

och behandling (Van Bijleveld et al., 2014). Båda studierna visade på samma resultat gällande 

socialarbetares syn på barns inflytande och vikten av att barn ska få uttrycka sig och delta i 

frågor som berör deras liv (Van Bijleveld et al. 2013 s. 135, Van Bijleveld et al. 2014 s. 255). 

I de två studierna fick fortsättningsvis socialarbetarna även definiera begreppet inflytande. 

Resultatet visade på att tolkningarna skilde sig anmärkningsvärt från person till person och 

kunde beröra allt från att låta barnen komma till tals till att informera barnen om beslut som 

tagits (Van Bijleveld et al. 2013 s.134 , Van Bijleveld et al. 2014 s. 255-256). Socialarbetarna 

i studierna var däremot ense om att barns inflytande i beslut är viktigt även om tolkningarna 

skilde sig åt (ibid.). I resultatet i båda studierna framkom det även att en del av socialarbetarna 

ansåg att deras kunskap om barnen är mest passande som grund i ett beslut och förklarade det 

genom att barnen inte alltid kan se sin situation från andra perspektiv (ibid.) Samtidigt 

uttryckte socialarbetarna klara fördelar med barns inflytande. Fördelarna var bland annat att 

de lättare fick samtycke samt att de fick en inblick i barns perspektiv (ibid.).  
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Vad gäller barnens syn på fenomenet så beskriver litteraturstudien att barnens upplevelser är 

att de har begränsade möjligheter, om några alls, att delta i beslutsprocesser rörande deras liv 

(Van Bijleveld et al. 2013, s.133). Resultatet visade samtidigt att barnen upplevde att de blev 

hörda från personalen och att deras åsikter togs i beaktning, men å andra sidan upplevde de 

även att personalen inte uppskattade åsikterna eller gjorde något av dem (Van Bijleveld et al. 

2013, s.133). Åtagandet bekräftades i den senare intervjustudien i Nederländerna där några av 

den intervjuade personalen tog upp att de tog barnens åsikter i beaktande men att de hade 

svårigheter med att handskas med informationen (Van Bijleveld et al. 2014, s. 256-57). 

Barnen upplevde att det endast var i de obetydliga besluten de fick vara med och delta och 

inte de beslut som direkt rörde deras liv eller intressen (Van Bijleveld et al. 2013, s.133). I den 

tidigare studien tog barnen även upp hur bristen på inflytande påverkade dem, där det bland 

annat framkom att deras självförtroende sjönk och att de kände sig hjälplösa (ibid.). 

 

Perspektiv på barns inflytande sammanfattas i båda studierna genom att det finns en 

medvetenhet om vikten av barns inflytande. Viljan att arbeta med att möjliggöra att barnens 

röster blir hörda bland socialarbetarna förekom, men problematiken låg i att socialarbetarna 

inte visste hur tillämpningen av barnens åsikter skulle ske i praktiken. En tänkvärd aspekt 

utifrån ovanstående studier är att bristen på metoder att arbeta med barns inflytande kan ha en 

påverkan på hur inflytande betraktas inom verksamheterna. Vi ställer oss frågande till om det 

hade sett ut på samma vis om det fanns tydliga riktlinjer för hur inflytande ska tolkas och 

tillämpas.  

  

2.2 Arbetssätt för barns inflytande 

En grund för hur utbrett inflytande barn har beror på hur tillvägagångssättet i arbetet går till. 

En rapport skriven av Schippers, vicedirektör för internationell handelspolitik och ekonomisk 

styrning i Nederländerna, beskriver arbetet med ensamkommande barn. Rapporten har 

grundat sig i nationella kartläggningar från Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien 

rörande ensamkommande barns mottagande och skydd. Författaren har genom 

kartläggningarna framtagit gemensamma riktlinjer och verktyg för EU – medlemmar 

innehållande olika arbetssätt att gå tillväga för att genomföra ett bra arbete med 

ensamkommande barn. Genomgående i rapporten togs vikten av att som personal ha ett 

klientfokuserat arbete när de var i kontakt med barnen (Schippers 2014, s. 47). 

Tillvägagångssättet var att aktivt lyssna på barnen och få dem känna sig hörda, vilket kommer 

få dem att lättare dela med sig av sina åsikter runt ämnen som rör dem (ibid.). Vikten av att få 
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barnen att känna sig hörda tar även Sallnäs, professor inom barnavård vid Stockholms 

universitet, upp i sin avhandling om barnavårdens framväxt ur ett historiskt perspektiv. 

Studiens material består av offentlig statistik och data inhämtat via enkäter från olika barn- 

och- ungdomshem. Hon påpekar i likhet med Schippers på att större inflytande genom att 

lyssna på barnen måste tillhandahållas barnen i ett behandlingsarbete inom institutioner 

(Sallnäs 2000, s. 109). Grunden till det ökande inflytandet är för att klienten inte ska känna sig 

maktlös i frågor rörande sin egen situation. Författaren menar även att personalen måste 

arbeta som en grupp för att tillsammans kunna tillgodose barnens behov och önskemål 

(Sallnäs 2000, s. 109).  

 

Problematiken som framförts i kontrast till att barnen borde få möjligheter till att uttrycka sig 

är att barnen som kommer från andra familjekulturer ofta är uppvuxna med en annan sorts 

respekt för äldre (Schippers 2014, s. 47). Respekten innebär att barnen inte uttalade sina egna 

åsikter eller sa emot äldres åsikter. I de fall där barnen uttryckte sina åsikter sågs de som 

respektlösa och outbildade i sina hemländer (ibid.). Konsekvenserna av att ha vuxit upp i 

dessa förhållanden gör att vissa barn blir obekväma när de blir tillfrågade om sina åsikter i det 

nya landet (Schippers 2014, s.47). I rapporten framhävs dock vikten av att ändå ta barns 

åsikter och tankar i beaktning. Ett sätt att göra detta på var att bilda en miljö som uppmuntrar 

barnen till att dela med sig av åsikter och på det sättet öka sitt inflytande. Så kallade 

kollektiva diskussioner, samtal i grupp med flera barn, har varit en givande metod (ibid.). 

Metoden har hjälpt barn att uttrycka sina situationer i förhållande till en gruppkontext. En 

intressant tanke är i relation till föregående att det inte alltid är säkert att barnen vill ha 

inflytande. Olikheterna kan grunda sig i normskillnaderna som finns beroende på vart vi lever. 

I de västerländska normerna har vi en individcentrerad syn som gör att varje individ ska 

kunna ha inflytande oberoende om man är barn eller vuxen. 

 

Hur socialarbetare går tillväga vid arbete med barn är något som har diskuterats inom 

forskningen. Brunnberg, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola, skriver i sin 

vinjettstudie i socialt arbete om arbetet med barn i Sverige och England. Vinjetten är 

halvstrukturerad och är av en kvalitativ karaktär och har konstruerats efter journalstudier och 

deltagande observation (Brunnberg 2001, s. 6). Samma studie har tidigare gjorts i början av 

90-talet och Brunnbergs vinjett bygger på samma koncept som tidigare där författaren syftar 

till att undersöka de intervjuades attityder i slutet av 90-talet. Resultatet i Brunnbergs 

vinjettstudie visade att få socialarbetare (ca 1 av 10 personer i Sverige och 3 av 10 personer i 
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England) talade med barnet i frågor som rör dem trots att den svenska lagstiftningen betonat 

barns inflytande med vikt vid barnperspektiv i arbete med barn (Brunnberg 2001, s.11). De 

observerade socialarbetarna i Sverige uttryckte att de har enstaka samtal med barnen när det 

saknas information för att slutföra bedömningen (ibid.). Brunnberg hävdade å andra sidan att 

det behövdes mer än ett samtal med barnen för att ta tillvara på barns perspektiv på problemet. 

Socialarbetare från England visade på att de oftare än de svenska socialarbetarna använde 

samtal och observation för att få information från barnet (Brunnberg 2001, s.15). Samtidigt 

visade studien att socialarbetare från båda länderna inte använde särskilda metoder för att 

hjälpa barnen att uttrycka sig, vilket Brunnberg menar tyder på att barnets rätt att yttra sig inte 

tillgodoses (Brunnberg 2001, s.11).  Värt att notera är att ändringar och justeringar kan skett 

inom socialtjänst och andra institutioner sedan Brunnberg (2001) och Sallnäs (2000) studier 

publicerats. Samtidigt har båda studierna haft betydelse för denna uppsats innehåll eftersom 

studiernas resultat har kunnat kopplas till såväl tidigare forskning som det resultat som 

framkommit i denna uppsats. 

 

Tillvägagångssättet vid arbetet med inflytandet för barn kan sammanfattas på följande sätt 

utifrån ovanstående tidigare forskning: 

 Klientfokuserat arbete  

 Aktivt lyssnande på barnen 

 Att boendepersonal arbetar i grupp 

 Bilda en miljö som uppmuntrar barnen till att dela med sig av sina åsikter 

 Kollektiva diskussioner mellan barn och personal 

 

2.3 Förutsättningar för barns inflytande 

En studie gjord av Vis, Holtan & Thomas (2010) undersöker hur socialarbetare förhåller sig 

till barns inflytande inom behandlingsverksamheter. Studien är utförd i Norge och är en 

enkätstudie som undersökt upplevelser från 53 socialarbetare och 33 studenter inom socialt 

arbete (Vis, Holtan & Thomas 2010, s.7). Studiens resultat visade att de undersökta 

personerna upplevde svårigheter med barns inflytande. Författarna identifierade tre 

huvudsakliga hinder gentemot att uppnå inflytande för barnen baserat på svarsresultaten, där 

den första berörde kommunikationssvårigheter, andra deltagandesvårigheter och sista berörde 

skyddsfaktorer (Vis, Holtan & Thomas 2010, s.16). Under det första hindret var både 

socialarbetare och studenter ense om att språket var en aspekt som försvårade inflytandet från 
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barnens sida. Båda grupperna menade därför att det är svårt att ta del av barns åsikter och 

tankar och socialarbetare hävdade att det behövs specifika färdigheter för att kunna konsultera 

med barn (Vis, Holtan & Thomas 2010, s.13). Båda grupperna menade därmed att det är av 

ovanstående anledningar barn inte ska ha inflytande i allt för stor omfattning. In på andra 

hindret så fanns det delade åsikter mellan socialarbetare och studenter om hur delaktiga barn 

ska vara i beslut. De som utmärkte sig var studenter som visade sig vara positiva till att låta 

barn delta i beslutsprocesser, medan socialarbetare var negativt inställda till det (Vis, Holtan 

& Thomas 2010, s.15). Resultatet visade att socialarbetare som var negativt inställda till barns 

inflytande la stor tyngd på resultatet av inflytande, snarare än själva inflytandeprocessen som 

barnen gick igenom vid delaktighet i beslut (Vis, Holtan & Thomas 2010, s.14). Med andra 

ord ansåg socialarbetarna inte att barnens inflytande medförde något till själva beslutet. Det 

tredje och sista hindret rörande skyddsfaktorer var både studenter och socialarbetare ense om 

att det är anledning till varför barn inte ska ha för brett inflytande. Båda grupperna menade att 

inflytande medför att barn får reflektera över problem på ett sätt som kan bli ömmande. Det 

kan i sin tur vara skadande då de får tillbaka känslor och minnen om sitt problem, vilket 

socialarbetare inte alltid kan handskas med (Vis, Holtan & Thomas 2010, s.14). Istället kan 

socialarbetares försök till involvera barnet leda till att de river upp gamla sår hos barnen.  I ett 

arbete inom behandlingshem etablerar personal oftast kortvariga relationer till barnen för att 

inte skada dem ännu mer när barnet ska skrivas ut (ibid.). Författarna menar därmed att det är 

i terapeutiska fall där barnen har långvarig relation inflytande är mest optimalt sett till barnen 

eftersom det skapar ett visst band mellan parterna (ibid). Vi kan ställa oss frågande till att 

personal enligt Vis, Holtan & Thomas (2010) studie bara kan skapa ett visst band med barn 

vid långvariga relationer, då vi anser att flera faktorer har en påverkan på banden än bara 

tidsramen. Bland annat kan barnen själva påverka vilka relationer de vill ha till vilken 

personal beroende på hur bekväma de är med respektive personal. 

 

Slutsatsen med studien är att problematiken inte ligger i inflytandeprocessen, utan snarare i 

metoder som används för att främja barns inflytande. Vis, Holtan & Thomas (2010, s.20) 

menar att socialarbetare måste få guidning i kommunikation och utbildning i metoder för att 

arbeta med barns inflytande samt utforma en beslutsprocess som är mer barnvänlig för att 

övervinna organisatoriska hinder. Ovanstående faktorer hävdar författarna bör ses till för att 

inflytandet ska optimaliseras (ibid.). 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att personal betonade vikten av barns inflytande men att 

tolkningarna angående vad inflytande är skiljde sig markant från person till person. Trots att 

forskningen visade att barnperspektiv, med vikt på barns inflytande, ska tas tillvara i arbete 

med barn så försvårades arbetet för personal på grund av de olika uppfattningarna som fanns 

runt inflytande. Fortsättningsvis visade forskningen att i de fall där personal tog tillvara barns 

åsikter så fanns det stora svårigheter i hur personal ska hantera informationen de fick från 

barnen. Slutligen tog en sista forskning upp olika svårigheter som uppstod när personal ska 

arbeta med att öka barns inflytande inom behandlingshem. Peronals förhållningssätt gentemot 

barns deltagande blev negativt eftersom att det fanns få metoder som skulle hjälpa personal att 

arbeta med barns inflytande.  
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3. Teoretisk referensram 

För att förstå barns inflytande så valde vi att utgå ifrån teorier om barns delaktighet. I följande 

avsnitt presenterar vi både Roger Harts delaktighetsmodell och Harry Shiers utveckling av 

Harts delaktighetsmodell. Harts modell ”the ladder of participation” och Shiers 

delaktighetsmodell ”pathways to participation” har utformat studiens frågeställningar och 

även tematiserat studiens och resultatets upplägg. Analysen kommer även att ske med 

utgångspunkt i dessa modeller. 

 

3.1 Roger Harts delaktighetsmodell  

 

 
 

Figur 1. 

Harts delaktighetsmodell ”The ladder of participation”.  

(Illustrerad av studiens författare) 

 

Harts (1997,s. 40-41) modell om delaktighet är skapad för att förstå olika grader av 

delaktighet som barn kan ha i arbeten med projekt med vuxna. Modellens syfte är även att 

vägleda vuxna i hur de kan stödja barnens deltagande maximalt. Harts (1997, s.40) förklarar 

dessutom att ett annat syfte är att förtydliga vad som inte anses vara ”ett deltagande”.  
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Modellen är uppbyggd som en stege där varje nivå innefattar en viss grad av delaktighet, eller 

ingen alls (se Figur 1.).  Nivå 1-3 avser ”icke-delaktighet” där begrepp som manipulation, 

dekoration och symbolisk-handling framkommer. Manipulation sker när den vuxne påstår att 

något är framfört av barn för andra, men i verkligheten är varken barn inblandade eller 

medvetna om det (Hart 1997, s.40). Det kan röra sig om projekt, målningar, aktiviteter etc. 

som sägs vara gjort av barn men i själva verket är det endast vuxna som ligger bakom det. På 

ett boende för ensamkommande kan det exemplifieras på så sätt att boendepersonal gör 

bestämmelser själva men utåt hävdar att det är barnen som varit med och gjort dem. Vidare är 

bedrägeri en vanligare företeelse som har samband med manipulation och innefattar att den 

vuxna förnekar inblandning i barns projekt eller aktivitet och därmed menar på att det helt och 

hållet skötts av barnen själva (ibid.). 

 

Den andra nivån av icke-deltagande omfattar begreppet ”dekoration”. Här använder vuxna 

barn som dekoration inom en viss situation där barnen ska framföra ett meddelande till andra 

(Hart 1997, s. 41). Barnen som är inblandade är inte medvetna om vad anledningen bakom 

meddelandet är och är inte delaktiga i utformningen (ibid.). Ett exempel på dekoration är när 

barn är med i en demonstration och håller i plakat men inte är medvetna om varför eller vilket 

meddelande plakatet sänder ut.  

 

Den tredje och sista nivån av icke-delaktighet beskrivs som ”symbolisk-handling” och sker 

när de vuxna är bekymrade över att ge barn möjlighet att påverka (Hart 1997, s.40). Resultatet 

blir istället att ett projekt ser ut som att barnen har utformat det, men egentligen har de varken 

fått fram sin åsikt eller valmöjligheter om utformningen. Symbolisk-handling är en ytterst 

vanlig form som används vid involvering av barn (Hart 1997, s. 41). Det kan visa sig i olika 

former exempelvis att de vuxna objektivt väljer ut barn som är smartare och charmigare än 

andra att delta vid viktiga företeelser, för att imponera på människor utifrån (ibid.). Det har 

dock en negativ inverkan på de andra barnen då de lär sig att demokratisk delaktighet är en 

bluff. På ett boende för ensamkommande kan det spegla sig på så sätt att boendepersonalen 

tar fram en aktivitet som påstås vara utformad efter de ensamkommande barnens åsikter och 

väljer att ta med de ungdomar som anses vara bäst lämpade till att leda aktiviteten.  

 

Nivå 4-8 innefattar grader av delaktighet där varje nivå i stegen tyder på högre delaktighet 

bland barnen.  Nivå 4 går under benämningen ”tilldelade men informerade” men kan även 

översättas till social mobilisering. Social mobilisering kan förklaras ske när ett projekt startas 
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av vuxna men barn är informerade om det och har äganderätt över projektet (Hart 1997, s. 

42). Nivå 4 är en effektiv början för ett projekt som ska utgå från barns deltagande för att 

barnen ska få känna att de kan påverka och administrera saker själva (ibid.).  

 

Nivå 5 liknar föregående nivå eftersom vuxna fortfarande konstruerar och startar projektet 

här. Däremot måste barnen förstå vad projektet handlar om och rådfrågas om det så det är 

tydligt att deras åsikter tas på stort allvar (Hart 1997, s.43). 

 

Vidare in på modellen så är det först i nivå 6 barn får vara med och ta beslut rörande projektet 

eller annat som barn deltar i. Ett vuxen-initierat projekt syftar till att ta extra hänsyn i att 

involvera barn (Hart 1997, s. 43). Med andra ord innebär det att barn också ska vara delaktiga 

i att planera och utforma projektet men även vara delaktiga till en viss grad genom hela 

projektet. Däremot ska de inte vara med i processer som kräver en vuxen som genomför men 

de ska bli informerade om hur det går till och varför det ser ut som det gör (Hart 1997, s.44). 

 

Nivå 7 är en väldigt sällsynt nivå och går oftast att finnas bland barn som leker. Tanken är att 

barn ska initiera och styra över projekt och processer inom nivån utan vuxnas inblandning 

(Hart 1997, s.44). Det är emellertid viktigt att vuxna är med och observerar och lägger märke 

till barns initiativ och även får deras initiativ att gå igenom. Det är dessvärre vanligt att barnen 

styr upp sådana projekt i hemlighet för att de är oroliga över att vuxna ska gripa in för att de 

saknar förståelse för barns önskemål och kapacitet (ibid.). 

 

Den sista nivån, nivå 8, i Harts delaktighetsmodell är barn- initierad men har delade beslut 

med vuxna. Grunden är att barn ska kunna styra upp projekt och ha hand om det själva, men 

fortfarande känna förtroendet att kunna dela åsikter om beslut med vuxna (Hart 1997, s.45.). 

Mer konkret så innebär det att barn ska känna det förtroendet att vuxna inte kommer 

kontrollera projektet om de rådfrågas. I vissa projekt kommer barn upp till den grad där de 

behöver sätta sig ner och bestämma med vuxna som har en maktposition för att få igenom 

önskningar. Nivå 8 är vanligare företeelse bland tonåringar än bland yngre barn (ibid.). 
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3.2 Harry Shiers delaktighetsmodell 
 

 
Figur 2 

Shiers delaktighetsmodell ”pathways to participation”. 

(Illustrerad av studiens författare) 

 
 

Shiers modell ”pathways to participation” är en utveckling på nivåerna 4-8 i Harts 

delaktighetsmodell, se Figur 1, där de icke-deltagande nivåerna tagits bort (Shier 2001, s. 

110).  Figur 2 är en modell på hur teorin ska tillämpas i praktiken där vertikalen omfattar 

olika nivåer av delaktighet och den horisontella linjen beskriver tre stadier om hur nivån tas 

tillvara bland personal och inom verksamheten. Det tredje stadiet som går under namnet 

”skyldigheter” berör organisatoriska frågor. I uppsatsen kommer vi däremot även ta hänsyn 

till andra förutsättningar såsom språk, som också är något som den tidigare forskningen 

berört. 

 

Första steget i stadiet går under namnet ”öppningar” och inträffar när en arbetare gör ett 

personligt engagemang eller uttalande om att ha i avsikt att arbeta på ett visst sätt (ibid). 

Däremot är det inte alltid möjligheten finns i detta stadie att genomföra uttalandet. Det andra 

steget går under namnet ”möjligheter” och sker när de vuxna som har ansvar för barnen kan 



 

18 

 

börja arbeta praktiskt med någon av de fem nivåerna i modellen. Sista steget i stadiet är 

”skyldigheter” och innebär att personalen måste genomföra de berörda nivåerna eftersom att 

det är en bestämd policy inom verksamheten att arbeta utifrån nivån (Shier 2001, s. 110).  

 

Modellen (se Figur 2) är utformad på så sätt att i varje stadie och nivå finns det frågor som ska 

vara till hjälp för att kunna analysera individens/verksamhetens nuvarande position i frågan. 

Shiers (2001, s. 110) förklarar fortsättningsvis att en individ eller verksamhet kan befinna sig 

på olika stadier inom nivåerna och att det ena inte behöver utesluta det andra. 

 

Vidare in på de fem horisontella nivåerna grundar sig den första nivån i att vuxna ska inta 

rollen som lyssnare när barnen uttrycker sig om något (Shiers 2001, s.112). Utifrån stadierna 

innefattar första steget om personalen är redo för att lyssna på barnen. Det andra steget är om 

personalen arbetar på ett visst sätt som ska möjliggöra att lyssna på barn. Det tredje steget är 

en fråga om policy och om det finns ett policykrav inom verksamheten att de ska bli lyssnade 

på (ibid.).  

 

Andra nivån kännetecknas av att barnen får stöd av vuxna i hur de ska uttrycka sina åsikter. 

Shier (2001, s. 112) förklarar att barn kan ha svårigheter att öppna sig på grund av bland annat 

blyghet och dåligt självförtroende, vilket gör det viktigt för vuxna att uppmuntra och stödja 

barnen i att uttrycka sig. Första steget i stadiet undersöker här om personalen är redo att stödja 

barnen i deras uttryckande av åsikter. Det andra steget handlar om personalen och om de har 

idéer eller aktiviteter som hjälper barnen att uttrycka sig. Slutligen handlar det tredje steget i 

stadiet om huruvida det är en policy inom verksamheten att barnen får hjälp i att uttrycka sina 

åsikter (Shier 2001, s. 112). 

 

Tredje nivån utgår från huruvida barnens åsikter tas i beaktning vid beslut inom 

verksamheten. Shier (2001, s. 113) förklarar att vid denna nivå bör barnens önskningar och 

åsikter ses som ett barnperspektiv som ska tas i beaktande vid beslut. Den tredje fasen är även 

den fas som skall efterföljas av verksamheter som implementerat FN:s barnkonvention i 

arbetet (Shier 2001, s. 112). Utifrån stadiet innebär det första steget huruvida personal är redo 

att ta barnens åsikter i beaktande. Andra steget är en fråga om personalens beslutsprocess 

möjliggör att barns deltagande tas i beaktning för dem. Tredje och sista steget berör policys 

och om det finns något policykrav som trycker på att barns åsikter måste tas i beaktande i ett 

beslut (ibid.).  
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Vidare in på den fjärde nivån så skiljer den sig från de andra då ett deltagande från barnen vid 

beslut ska tas hänsyn till (Shier 2001, s.114). Med andra ord innebär det vid eftersträvan att 

uppnå nivån att både vuxna och barn sitter tillsammans och diskuterar besluten, men att de 

vuxna fortfarande har den slutgiltiga bedömningen (ibid.). I relation till stadiet så innebär 

första steget huruvida de vuxna är redo att låta barn delta i deras beslutsprocess. Andra steget 

undersöker om det finns tillvägagångssätt som möjliggör barns deltagande i beslutsprocessen. 

Sista steget i stadiet undersöker policys angående att barn ska involveras i beslutsprocesser 

(ibid.). 

 

Slutligen finns en femte nivå som syftar till att barnen och vuxna ska ha likvärdig 

bestämmanderätt och att även barn ska kunna genomföra beslut i verksamheten (Shier 2001, 

s.115). För att nivån ska uppnås fullt ut krävs det att vuxna är beredda att ge bort en del av sin 

makt till barnen. Med koppling till stadiet innebär första steget huruvida vuxna är redo att dela 

vuxen-makten med barn. Andra steget handlar om det finns ett tillvägagångssätt som 

möjliggör att barn och vuxna delar makt och ansvar i beslut. Sista steget undersöker om det 

finns ett policykrav inom verksamheten som säger att barn och vuxna ska dela makt och 

ansvar i beslut. 

 

Även om varken nivå 4 eller 5 går under FN:s barnkonventions krav så är det en princip som 

personal och vuxna ska sträva efter i ett arbete med barn eftersom tydliga fördelar har 

framkommit. Studier visar bland annat att barns deltagande i beslut har en klar fördel för 

verksamheterna (Shiers 2001, s. 115). De positiva följderna är en bättre anpassad service i 

verksamheterna och till barnens del innebär det bland annat ett ökat självförtroende, ökad 

känsla för empati och ansvar och ökad känsla av samhörighet. Därtill blir barns rätt till att 

behandlas likvärdigt mer aktuellt (ibid.). 

 

3.3 Foucaults maktteori 

Boken ”Foucault – en introduktion” (2008) är skriven av Roddy Nilsson, professor i historia 

vid Göteborgs universitet. Nilsson beskriver Foucaults definitioner av makt, där makt 

framställs som olika former av handlingar och medel för att utöva makten (Nilsson 2008, s. 

86). Makt beskrivs som något som är dynamiskt och ständigt föränderligt. Med andra ord 

innebär det att personerna som är i överläge kan vid ett annat tillfälle hamna i underläge och 

tvärtom (ibid.). Förändringarna kan vara resultatet av både medvetna och oavsiktliga 
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handlingar.  Författaren förklarar även att makt har en tydlig koppling till kunskap med 

referens till Foucaults uttryck ” Det är inte möjligt att utföra makt utan kunskap, det är 

omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt ” (Nilsson 2008, s.84). Kunskap förklaras 

därmed finnas i alla maktrelationer och anses vara beroende av varandra. Värt att nämna är att 

Foucaults mål inte var att förstå, förklara eller tolka makten utan mer dess verkningar och 

effekter (Nilsson 2008, s.86). Författaren menar att Foucault hävdar att makt inte är möjligt att 

besitta eller äga utan att använda den och makten finns bara när vi utövar den och kan inte 

ligga dold (Nilsson 2008, s. 85). Att förstå makt innehåller enligt Foucault en viktig aspekt 

som rör att en viss maktteknik används i ett visst syfte och förväntas få vissa effekter (Nilsson 

2008, s. 81). Foucault (2002, s. 105) menar å andra sidan att där makten finns så finns även ett 

motstånd, en form av motmakt som finns överallt i maktnätet. Motstånd kan visa sig i olika 

former: spontana, samordnade, smygande, våldsamma eller egennyttiga (Foucault 2002, s. 

105). Motståndet mot den dominerande makten kan komma från både individer och grupper 

(ibid.). På ett HVB-hem kan makt med utgångspunkt i detta förstås som att personalen alltid 

innehar en viss makt på grund av att de är vuxna och har en viss kunskap, vilket gör att barn 

lätt hamnar i underläge. Samtidigt kan barnen utgöra en motmakt mot personalen för att visa 

sitt missnöje. Barn på HVB-hem kan tillexempel välja att komma hem senare än  vad som 

bestämts på boendet och visa motmakt genom att själva försöka rucka på regler som finns. 

 

3.4 Sammanfattning av teorierna 

Sammanfattningsvis syftar Harts delaktighetsmodell till att hjälpa oss att förstå vad som är 

delaktighet och i vilka grader det kan uppenbaras samt vad som inte anses vara delaktighet. 

Shiers modell är en utveckling på Harts fem nivåer av delaktighet och går mer detaljerat in på 

varje nivå och beskriver dem grundligt. Foucaults maktteori sammanfattas som att makt är 

dynamiskt och kan inte besittas och tar även upp fenomenet motmakt. Den berör även olika 

makttekniker som är ett medel för att uppnå ett visst syfte.   

 

Modellerna syftar tillsammans till att klargöra hur delaktighet synliggörs och hur 

tillvägagångssättet ska gå till för att uppnå olika grader av delaktighet. 
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4. Metod 
Under metodkapitlet kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som använts för att 

genomföra studien. Vi tar upp arbetsfördelning, val av metod, urval och datainsamling, ansats, 

procedur, transkribering, reliabilitet och validitet och sist men inte minst forskningsetiska 

reflektioner och en diskussion runt detta. 

 

4.1 Arbetsfördelning och förförståelse  
Hela uppsatsen har skrivits gemensamt av oss författare, Suzan Suqiyeh och Anja 

Kahrimanovic. Intervjuerna har utförts tillsammans och transkriberingen likaså. Vi valde att 

göra allt tillsammans för att båda ville ha kontroll över det som skrevs och gjordes för att inga 

missförstånd skulle ske. Därtill upplevde vi större möjlighet till reflektion och ett gemensamt 

synsätt när vi arbetade ihop. I relation till de diskussioner som vi hade är det av stor betydelse 

att beskriva vår förförståelse inom ämnet ensamkommande barn. Då vi är och varit 

yrkesverksamma inom HVB-hem för ensamkommande barn så upplevde vi att det finns 

brister i barnens möjligheter till inflytande. Under studiens gång har vi dock varit medvetna 

om våra förutfattade meningar och haft dem i betänkande för att de inte ska påverka 

respondenterna på ett negativt sätt eller ge en dömande bild från vår sida.  

 

4.2 Val av metod 

För att kunna besvara studiens syfte som är att utifrån ett professionsperspektiv fördjupa 

förståelsen för barns möjligheter till inflytande i sitt vardagliga liv på HVB-hem för 

ensamkommande barn, så var det en förutsättning att boendepersonalen skulle uttrycka sig i 

ord. Eftersom det inom kvalitativ forskning är intervjupersonernas åsikter och tankar i fokus 

(Bryman 2011, s. 362) ansåg vi att kvalitativ metod var lämpligt tillvägagångssätt i vår studie.  

 

Vi hade för avsikt att arbeta med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer för att genomföra denna 

studie och besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi använde oss av semi-strukturerade 

intervjuer för att informanten skulle få chans att reflektera över sina svar (Denscombe 2009, 

s.234). För vår del passade semistrukturerade intervjuer då intervjuaren har en färdig lista med 

frågor som ska diskuteras och besvaras. Metoden kräver att intervjuaren är flexibel vad gäller 

frågornas ordningsföljd och att den intervjuade får möjlighet till att utveckla idéer och tala 

utförligt (ibid.). Vi ansåg att detta är en passande metod därför att vårt syfte handlar om hur 

boendepersonal resonerar kring ensamkommande barns möjligheter till inflytande i vardagen. 

Frågeställningarna rör frågor som kräver reflektion och möjlighet till att uttrycka känslor, 
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tankar och upplevelser. Inflytande kan exempelvis uppfattas olika av olika människor och 

därför är det till fördel att informanterna får chans att reflektera noga (ibid.). Då 

semistrukturerade intervjuer är flexibla och att tonvikt läggs på det som personen som 

intervjuas upplever är relevant och viktigt så fick våra intervjupersoner god möjlighet till 

reflektion. Detta medförde att våra intervjupersoner lättare kunde ge oss information som 

beskrev deras verklighet. En annan metod som hade kunnat tillämpas är fokusgrupper. Då 

hade en större grupp boendepersonal fått sitta tillsammans och diskutera runt de ämnen vi 

ville ha besvarade, vilket hade kunnat resultera i ännu fler reflektioner (Bryman 2011, s. 370). 

Vi valde dock att ha enskilda intervjuer för att få den mänskliga kontakten öga mot öga och 

för att vi anser att det är viktigt att var och en av våra informanter fick möjlighet att uttrycka 

sig. Ett annat alternativ är att studien hade kunnat göras med en kvantitativ metod med 

exempelvis enkätundersökningar. Resultatet hade möjligtvis kunnat ge oss en bredare bild av 

fenomenet vi avser att undersöka, om en större del av informanterna hade besvarat frågorna.  

Vi ansåg dock att den kvalitativa metoden var mer intressant för oss och vi upplevde en 

osäkerhet om vi hade fått in svar från det antalet informanter som behövs för att göra en 

utförlig kvantitativ undersökning.  

 

4.3 Urval  
I vår uppsats gjorde vi en urvalsbegränsning genom att utföra intervjuer med boendepersonal 

på olika HVB-hem för ensamkommande barn i en kommun i södra Sverige.. Vi valde flera 

olika boenden på grund av att vi ville få ett bredare perspektiv på boendepersonalens syn på 

de ensamkommande barnens inflytande. Hade vi intervjuat boendepersonal som alla arbetar 

på samma boende så tror vi att vi hade fått likvärdiga svar i vissa frågor på grund av att de 

arbetar inom samma verksamhet och utgår ifrån samma mål. Därför valde vi att intervjua åtta 

personer från totalt tre olika boenden i en kommun i södra Sverige. Åtta personer ansåg vi 

vara ett rimligt antal informanter för vår uppsats omfattning. Vi ansåg att personalen på 

hemmen var de personer som kunde delge oss den mest relevanta informationen då det är de 

som till största del ingår i det sociala samspel som ungdomarna har. Därav föll valet av 

intervjupersoner på just boendepersonal. Vi ville ha boendepersonalens perspektiv på de 

frågor vi ville analysera och dessutom var det en lucka i den tidigare forskningen angående 

boendepersonals upplevelser. När intervjupersonerna ska väljas skriver Bryman (2011, s. 350) 

att ett målinriktat urval är att föredra, där deltagare väljs ut på strategiskt sätt, så att 

forskningsfrågorna som formulerats överensstämmer med deltagarnas relevans för frågorna. 

Vi ansåg att detta tillvägagångssätt var ett bra sätt för oss att få fram olika informanter och 
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data. Något annat som är värt att nämna är att när vi skickade ut förfrågan om att intervjua 

personal på HVB-hemmen så gick förfrågan via två enhetschefer för de olika boendena. Vårt 

mail vidarebefordrades från enhetscheferna till verksamheternas gemensamma mailadresser. 

Därefter hörde informanterna själva av sig till oss. Vi valde detta tillvägagångssätt för att 

undvika att enhetscheferna på egen hand väljer ut informanter. Anledningen till detta var att vi 

inte ville att det skulle uppstå en situation där enhetscheferna väljer ut de personer som är 

mest lämpliga att representera verksamheterna. Här resonerade vi omkring att när specifika 

personer valts ut för att utföra en uppgift av chefen så faller det sig naturligt att göra bra ifrån 

sig, vilket hade kunnat resultera i en partisk bild av verksamheterna.  Vi valde att intervjua 

både personal som varit anställda inom HVB-hem under en längre period och personal som 

var relativt nyanställda. Tanken med att göra på det sättet var att få olika perspektiv på ämnet. 

Boendepersonal som var nyanställda eller som inte varit inom verksamheterna så länge kunde 

tillföra oss information med nya ögon. Vi fick dessutom möjlighet att intervjua en person som 

har arbetat som boendepersonal på ett av de totalt tre boendena, men som nu har slutat. Vi 

anser att den personen kunde delge oss information både genom personens goda insyn i 

verksamheten men också genom ett kritiskt förhållningssätt då personen inte längre var aktiv 

inom verksamheten. Boendepersonal som varit anställda en längre period kunde tillföra 

information ur ett bredare perspektiv. I vårt arbete har vi därför haft med informanter som 

både varit anställda under längre och kortare tid, både kvinnor och män och olika 

åldersgrupper. Valet av informanter kunde ge oss en mer komplex bild av situationen på 

HVB-hemmen.  

 

4.4 Datainsamling 
Till en början fördjupade vi oss i ämnet ensamkommande barn genom att söka på tidigare 

forskning som berörde ämnet. Vi noterade att det fanns knapphändig forskning om just 

ensamkommande barn och specifikt boendepersonals syn på barnens inflytande vilket 

motiverade oss till att undersöka just detta. Som tidigare nämnts så breddade vi sökningen på 

tidigare forskning och använde oss då utav forskning som specificerade sig på arbetet med 

ensamkommande barn men också forskning om utsatta barn i institutionsvård. Vi använde oss 

utav de referenser som fanns i den litteratur vi hittat för att komma över mer artiklar som 

berör vårt område. De böcker och artiklar som använts är både svenska och internationella.  

 

4.5 Vetenskapsteori 
Med kvalitativ forskningsansats vill forskaren uppnå en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden (Olsson & Sörensen 2011, s. 100). Vi har valt en s.k. hermeneutisk 
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forskningsansats till denna studie. Från ett hermeneutiskt perspektiv finns det olika sätt att 

tolka och förstå ett specifikt fenomen. Hermeneutiken är en lämplig forskningsansats för vårt 

syfte eftersom vi ville nå fram till boendepersonalens upplevelser av ensamkommande barns 

inflytande, vilket Westlund (2015, s. 71) beskriver som grunden till en hermeneutisk ansats. 

En viktig aspekt i hermeneutiken är att vi som forskare aldrig kommer kunna ställa oss 

utanför våra egna tolkningar och förståelser (Lundby 2014, s. 27). I allt vi försöker förstå så 

blir förståelsen påverkad av vår bakgrund (ibid.). När vi tolkar empirisk data, så måste vi ha i 

åtanke att samma verklighet kan tolkas på olika sätt, men för att förstå ett fenomen måste vi 

ändå göra tolkningar utifrån våra subjektiva uppfattningar (ibid.).  

 

4.6 Procedur 
Kontakt togs via mail till en enhetschef som är ansvarig för flera boenden för 

ensamkommande barn och som godkände att vi utförde intervjuer på arbetsplatserna. Därefter 

fick respektive verksamhet ut kort information om vår studie och de informanter som var 

intresserade av att ställa upp på intervju fick möjlighet att kontakta oss (Se bilaga 1). Alla 

intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser, förutom en som hölls på 

Linnébiblioteket. Vi anpassade intervjuplatserna efter vad som var mest bekvämt för 

informanterna. Vid intervjutillfällena gavs återigen information om studiens syfte och därefter 

utgick vi från en intervjuguide (Se bilaga 2). Inför respektive intervju informerade vi ännu en 

gång om informanternas rätt till att dra sig ur intervjun eller att inte svara på vissa frågor. 

 

4.7 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning efter informanternas godkännande. Vi 

spelade in intervjuerna för att inte gå miste om relevant information. Efter genomförandet av 

intervjuerna satt vi tillsammans och transkriberade allt material ordagrant. Vid en 

transkribering så överförs interaktionen mellan två eller fler personer till skriftlig form (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 217). Vid väl genomförda utskrifter av intervjuer blir de 

intervjuprojektets empiriska kärna (ibid.). Transkriberingen gav oss möjligheten att gå tillbaka 

till respondenternas utsagor och på det sättet återge exakta citat. Våra intervjufrågor var redan 

tematiserade innan intervjuerna ägde rum, utifrån våra frågeställningar och teorier. Efter 

intervjuerna och den ordagranna transkriberingen satte vi oss därför bara och samlade ihop de 

mest utmärkande resonemangen inom varje frågeställning och de tillhörande intervjufrågorna. 

Att frågeställningarna och teorierna utgjorde studiens tematisering och likaså 

intervjufrågornas tematisering underlättade för oss i intervjuernas bearbetningsprocess. 
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4.8 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Tillförlitlighet kan framställas som att studiens resultat skulle bli detsamma om studien 

genomfördes igen men av en annan forskare. Följande kan relateras till det Bryman (2011, s. 

352) skriver om i hur stor utsträckning det går att återskapa en undersökning. I en kvalitativ 

studie är det svårt med upprepning, i synnerhet i vår studie, på grund av hindren att återskapa 

den exakta miljön och de sociala betingelserna som berör studien. Om vår studie exempelvis 

skulle göras om med andra intervjupersoner som arbetar inom andra verksamheter så skulle 

resultatet bli ett annat (ibid.). I det fall där samma studie skulle göras en tid efteråt, med 

samma intervjupersoner inom samma verksamheter, så skulle ändå möjligheten till en 

annorlunda utgång finnas (Bryman 2011, s. 352). Anledningen till detta är att både 

intervjupersonerna och verksamheterna kan ha utvecklats eller förändrats till tillfället för 

uppföljningsstudien (ibid.). Tillförlitlighet innefattar i stora drag 4 begrepp: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Osäkerheten kring 

tillämpningen av reliabilitets- och validitetskriterier på kvalitativa undersökningar grundar sig 

i att dessa kriterier utgår från att det är möjligt att komma fram till en absolut sanning av 

verkligheten (Bryman 2011, s. 354). Att redogöra för verkligheten med flera beskrivningar 

motiverar därmed de 4 begreppen som ingår i tillförlitligheten (ibid.).   

 

Trovärdighet, som är en motsvarighet till intern validitet, grundar sig i att när det många olika 

beskrivningar av en verklighet så är det forskarens trovärdighet i sin beskrivning av 

fenomenet som avgör hur acceptabel den är i människors ögon (Bryman 2011, s. 354). I vår 

studie skapade vi en trovärdighet genom att säkerställa att utforskningen utförs i enlighet med 

de regler som finns med koppling till Bryman (2014, s. 355), exempelvis att vi inte 

intervjuade barn. På samma sätt kommer vi att rapportera resultaten till intervjupersonerna för 

att de ska få bekräfta att vi uppfattat verkligheten på rätt sätt (ibid.).  

 

Överförbarhet, som är en motsvarighet till extern validitet beskrivs inom kvalitativ forskning 

tillämpas på bästa sätt genom att producera ”thick descriptions” som är fylliga eller täta 

framställningar. Beskrivningarna handlar således om djup och inte bredd, vilket efterfrågas 

inom kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 355). Vi har försökt att bilda en fyllig redogörelse 

genom att framföra de detaljer som ingår i en kultur eller kontext, i vårt fall HVB-hemmen.  

 

Pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet, beskrivs som att forskarna ska anta ett 

granskande synsätt (Bryman 2011, s. 355). Mer ingående innebär detta att alla delar i 
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forskningsprocessen, så som problemformulering, val av undersökningspersoner, beslut 

rörande analysen osv ska redogöras på ett fullständigt och tillgängligt sätt vilket vi i så god 

mån som möjligt försökt att göra (Bryman 2011, s. 355). Kolleger eller andra personer kan 

sedan granska den forskning som framtagits vilket även det gjorts med vår uppsats, med hjälp 

av både lärare och studenter i klassen.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera, motsvarigheten till objektivitet, redogörs genom att 

forskaren säkerställer att denna har agerat i god tro (Bryman 2011, s. 355). Med andra ord 

innebär detta att det ska finnas en uppenbar bild att forskaren inte låtit personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar påverka undersökningen. I vår uppsats har vi i så god mån som 

möjligt försökt att ha i betänkande att våra personliga åsikter och värderingar inte ska avgöra 

varför vi exempelvis valde att göra på ett visst sätt eller inte. Medvetenheten om att vi har 

förutfattade meningar har alltid funnits hos oss, men vi har inom hela forskningsprocessen 

försökt att förhålla oss neutrala till både det vi gjort och det som framkommit under 

intervjuerna. 

 

4.9 Forskningsetiska reflektioner 
För att människors integritet och människovärde ska respekteras finns lagen om etikprövning 

av forskning (2003:460) som reglerar hur människor men också biologiskt material från 

människor används inom forskning (Riksdagen 2016). Vi valde ur forskningsetiska 

synpunkter att intervjua boendepersonal på HVB-hem för ensamkommande barn. På grund av 

att det finns tydliga riktlinjer om att vi inte får intervjua brukare och därtill att barnen inte är 

myndiga så uteslöt vi intervjuer med barn. Det är i denna situation viktigt att notera att vi går 

miste om barnens syn, att barnen är i underläge och att vårt arbete skulle kunnat få en annan 

utformning om vi hade haft med deras perspektiv. Barnen hade exempelvis kunnat tillföra fler 

aspekter på hur boendepersonalens arbete skulle kunna förbättras och vi hade kanske 

undkommit en del ”korrekta svar” från personalens sida. Eftersom vi arbetar på 2 olika HVB-

hem så gjorde vi ett medvetet etiskt val att inte utföra intervjuer på de hemmen.  

 

Vi utgick i vår undersökning ifrån de forskningsetiska principer som beskrivs i 

Vetenskapsrådet (2002) och som enligt Eriksson – Zetterquist & Ahrne (2011, s. 44) är 

centrala utgångspunkter. Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra 

huvudkrav, varav det första är informationskravet. Det handlar om att vi som forskare ska 

informera alla berörda om uppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade alla 
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berörda om studiens syfte redan när vi skickade ut informationsbrevet via mail (Se bilaga 1). 

Det andra kravet, samtyckeskravet, rör inhämtning av samtycke från deltagarna som ska delta 

i undersökningen (ibid.) På samma sätt som med informationskravet så informerade vi 

personalen om deras val att delta i studien eller inte. Därtill framgick det tydligt för de 

intervjuade både innan och under intervjun att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet ser till att obehöriga inte får ta del av de 

uppgifter som samlas in och att det sker en avidentifiering av personerna som deltar i 

undersökningen. Vi har i transkriberingen avidentifierat alla personer för att inte röja någon 

information. Nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som uppmärksammas endast 

ska användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002) har vi tagit i beaktande och 

uppgifterna kommer att förstöras så fort kandidatuppsatsen är slutförd. Vi upplevde 

informanterna som avslappnade och bekväma i att avbryta intervjun om det hade behövts. 

Informanterna var positiva till att prata och ge sina åsikter om de frågor som vi ställde. Vissa 

av informanterna var därtill kritiska till tillvägagångssättet som verksamheterna som de 

arbetade inom hanterade vissa frågor. Efter intervjuerna ställde vi frågan om hur 

informanterna upplevde intervjusituationen. Många av informanterna uttryckte sig positivt till 

att delta på intervju då det medförde möjligheter till reflektion runt deras arbete och bredda 

sina egna perspektiv på sitt arbete. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras först informanterna, och därefter följer resultat och analys. För att 

kunna besvara vårt syfte som är att utifrån ett professionsperspektiv fördjupa förståelsen för 

barns möjligheter till inflytande i sitt vardagliga liv på HVB-hem för ensamkommande barn, 

så har vi delat upp resultatet utifrån studiens tematisering. Studiens frågeställningar har verkat 

som underlag i tematiseringen som framgått på följande sätt: Synen på barnens inflytande, 

Arbetssätt för att möjliggöra inflytandet för barnen och Förutsättningarna för att öka 

inflytandet för barnen. Under varje del har vi dessutom valt att presentera informanters 

positiva aspekter först och därefter deras negativa aspekter. Analysen genomfördes med hjälp 

av vår tidigare forskning och teorier. 

 

5.1 Presentation av informanter 

Vi intervjuade åtta personer sammanlagt varav sju av personerna var anställda som 

boendepersonal inom tre olika HVB-hem för ensamkommande barn. Den sista personen har 

varit anställd inom tre olika boenden under två år men har nu gått vidare till annan 

sysselsättning. Genusfördelningen bland informanterna är jämn, fyra män och fyra kvinnor. 

Åldersspannet på informanterna sträcker sig mellan 24 – 50 år. Majoriteten av informanterna, 

sju av åtta stycken, har tidigare erfarenheter av arbete med barn. Dessa personer hade arbetat 

som fritidsledare och med LVU – placerade ungdomar. En av informanterna arbetade för 

första gången med barn inom HVB-verksamheten. För att garantera intervjupersonernas 

anonymitet har vi bytt till fiktiva namn på samtliga informanter. 

 

5.2 Perspektiv på barns inflytande inom HVB-hemmen 

Som en inledning i intervjuerna undersökte vi hur synen på barnens inflytande såg ut bland 

informanterna. Viktigt att nämna är att synen på inflytande kunde skilja sig boenden emellan 

men inte mellan personalen på samma boenden. Under intervjuerna framgick det att 

inflytande skiljde sig anmärkningsvärt bland de olika boendena där vissa upplevdes vara 

negativt ställda till barns inflytande och andra positivt. Patrik var en av informanterna som var 

positiv i frågan om ett ökat inflytande generellt bland barnen och uttryckte sig på följande sätt 

under intervjun: 
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Ju mer man får vara med och bestämma så blir det positivare. Fast även om de inte får bestämma 

helt ut så är det en diskussion. De frågar ju givetvis varför det är så och då förklarar vi givetvis 

det. Men det är positivt att ha inflytande över sitt liv tänker jag, men det finns såklart gränser.  

 

     Patrik 
 

I Patriks resonemang kan vi se att han betraktar inflytande som något positivt där han 

förklarar att barnen gärna ska ha inflytande över sitt liv och att de ska bli informerade om 

varför när de inte får bestämma. Bland de positivt inställda informanterna så var de på samma 

spår som Patrik och menade att inflytande är nyckeln till bra relationer med barnen. Med 

andra ord kan ovanstående tolkas som att informanterna ställer sig positivt till att barnen har 

inflytande i beslut och även deltar i frågor som berör dem (Jmf. Van Bijleveld et al. 2013, s. 

135).  Därmed kan vi anta, med Patrik och de övriga informanternas resonemang i beaktande, 

att det tycks finnas en möjlighet för barnen att nå visst inflytande. Se Figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. 

Patrik och övriga informanters tänkbara placering in Shiers delaktighetsmodell utifrån deras resonemang runt 

inflytande. 

 

Genom Harts delaktighetsmodell kan vi förstå detta som att barnen befinner sig i ett 

sammanhang där de kan nå det femte trappsteget på stegen. Dock har Patrik nämnt att barnen 

har möjlighet att besluta i vissa frågor, men eftersom han också nämnt att detta inte handlar 

om alla frågor så tolkar vi det som att det inte sker delade beslut i den grad så att de kan 

placeras på steg 6. Se Figur 4 på s. 30. 
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Figur 4. 

Patrik och de andra informanternas tänkbara placering i Harts delaktighetsmodell utifrån deras resonemang 

runt inflytande.     

 

Förutom de mer generella samtalen om inflytande, diskuterades också inflytande i mer 

specifika frågor. Vad gäller inflytande kring boendesituationen framkom det att alla 

informanter var ense om att barnen inte ska dela rum. Under intervjun med Anna så framförde 

hon ett exempel där barnen själva fått bestämma vem de ska bo tillsammans med: 

 

Barnen fick själva para ihop sig och det löste sig ganska bra. De hade förståelse för hur 

situationen var när det kom många barn till Sverige. 

     Anna 

 

I Annas resonemang ser vi tydligt att barnen har fått möjlighet att bestämma vem de ska dela 

rum med. Med andra ord har personalen varit redo att ge en del av vuxen-makten då barnen 

själva fått hålla i besluten om rumssituationen. Med ovanstående diskussion i beaktande går 

det att anta att Annas resonemang kan placeras på nivå 5 i Shiers delaktighetsmodell, som 

också är den högsta nivån inom modellen, se Figur 5 på s. 31. Man kan däremot ställa sig 

kritisk till om barn överhuvudtaget kan uppnå en högsta nivå, med tanke på att de bor i ett 

hem med uppstyrd och reglerad miljö, men i denna situation tolkar vi det som att barnen fått 

en delegerad beslutsfattande makt. Vidare går det även att tolka att Annas resonemang kan 
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placeras på steg 6 i Harts delaktighetsmodell, med grunden att personalen arbetat på ett sätt 

där de tagit extra hänsyn till att involvera barnet, se Figur 4 på föregående sida. 

 

 

Figur 5. 

Annas tänkbara placering i Shiers delaktighetsmodell utifrån rumssituationen. 

 

Anna var däremot en av få informanter som arbetat med att ge barn inflytande över sin 

rumssituation. I merparten av våra intervjuer framkom att barnen måste dela rum. Majoriteten 

av informanterna beskrev rumssituationen, i kontrast till Annas resonemang, som något som 

varit uppstyrd av både boendepersonal och enhetschefer och detta kan exemplifieras i 

Gunillas resonemang: 

  

Personalen har ju bestämt vilka som delar rum för enkelhetens skull och för att inte skapa bråk 

på boendet. Men besluten går inte via oss utan egentligen är det chefens beslut. Men chefen vet 

ju inte hur pojkarna är så det är ju vi som framför förslagen och oftast blir det som vi säger. Men 

när pojkarna väl ifrågasätter beslutet så kan vi bara skylla på chefen, liksom säga att det inte är 

vi utan chefen som bestämt det. 

Gunilla 

 

I Gunillas resonemang beskrivs barnens bristande inflytande i rumsplacering och även hur 

indelningarna gått till. Det vi kan se från resonemanget är att personalen försökt lösa 

problemet så smidigt som möjligt och har därmed valt att exkludera barnen från beslutet. Vi 

kan se att Gunillas ord går i linje med Van Bijleveld et al. (2013, s.133) forskning om barns 

upplevelser att de har begränsade möjligheter att påverka beslut som rör dem. Fortsättningsvis 
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kan vi se att resonemanget kan härledas till en form av maktutövning där personalen medvetet 

skjuter över ansvaret om uppdelningen på enhetschefen, trots att det egentligen varit 

personalens åsikter i grunden (Jmf. Focault i Nilsson 2008, s.86). Det går att diskutera om 

ovanstående är en maktteknik för att pojkarna inte ska känna att de kan påverka besluten eller 

om det bara är en handling som ska hindra att pojkarna bråkar med personal. Det är tänkbart 

att resonemangen kan tolkas som att boendepersonalen vill göra det enkelt för sig genom att 

skjuta över ansvaret på chefen. Som resonemanget visar har personalen stora möjligheter att 

påverka rumsfördelningen, vilket innebär att pojkarna skulle kunna föra fram sin åsikt om de 

fick chansen genom diskussion med personalen. Samtidigt kan vi se att personalen från en 

kunskaps-aspekt väljer att inte involvera pojkarna. Det eftersom att de har i åtanke att deras 

erfarenheter och kunskaper är ett tillräckligt bra belägg för ett beslut, vilket i sin tur lätt kan 

kopplas ihop med makt trots att det inte varit av avsikt (Jmf. Foucault 2002, s.84). 

 

Som tidigare nämnts var inte alla informanter positivt inställda till att ge barnen inflytande. 

Hälften av informanterna uttryckte istället en oro över att barnen skulle ha allt för mycket 

inflytande i verksamheten och använde begreppet ”kaos” för att beskriva de konsekvenser 

som skulle uppstå vid ökat inflytande. Under intervjun med Elin beskrev hon att efterföljandet 

av regler är viktigare än att barnen ska kunna påverka reglerna som finns inom verksamheten: 

 

Barnen är ju inte med och sätter regler för då hade det blivit kaos. Regler som finns inom 

boendet, exempelvis övernattningar och komma-hem tider, är något som gäller för alla. Det är 

något vi i personalen har bestämt från början. Så det i sig är inget barnen har inflytande i, så det 

är bara att följa.                 

Elin 

 

       

I Elins resonemang ser vi att personalen har lagt stor vikt i att ha kvar regler som de bestämt 

sedan tidigare, utan barnens inflytande. Det går således att anta att barnen inte har allt för 

stora möjligheter att delta i frågor som rör deras liv (Jmf. Bijleveld et al. 2013, s. 135). Vidare 

kan personalens starka förhållningsätt runt regler även tolkas som en maktteknik för att 

upprätthålla ordning och struktur på boendet. Att hålla fast vid att regler inte är 

förändringsbara kan ur Focaults maktteori tolkas som en maktutövning där syftet är att barnen 

ska förstå vikten av reglerna och därmed även följa dem. Här kommer barnen således inte upp 

till nivå 4 som är den lägsta graden av delaktighet på Harts stege. En viktig aspekt här är 

däremot att barnen kan utgöra en motmakt mot personalen och inte välja att följa reglerna till 

punkt och pricka. Gällande komma- hem tider kan motmakt uppenbara sig på så sätt att 

barnen medvetet väljer att komma hem senare än vad som bestämts för att på sitt sätt stå emot 
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personalen för egen nytta. (Jmf. Foucault 2002, s.105) Vi kan vidare tolka Elins resonemang 

som ett uttryck för rädsla att förlora kontrollen och makten om barnen får möjlighet att 

påverka reglerna, men samtidigt har vi i åtanke att begreppet ”kaos” lätt kan övertolkas. Vi 

menar att det är ett starkt begrepp som kanske inte ger en rättvis bild av situationen, men 

samtidigt gör begreppet det lättare för oss att applicera teorierna. Vi är därmed medvetna om 

vikten av att vara kritiska i detta sammanhang och vill samtidigt påpeka att samma verklighet 

kan tolkas på olika sätt.   

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån syftet med uppsatsen konstatera att informanternas 

perspektiv på barns inflytande skiljer sig märkbart från varandra. De informanter som hade en 

negativ syn på barnens inflytande la stor vikt på upprätthållandet av regler och menade att ett 

inflytande från barn kan skapa en problematik. Samtidigt menade de som var positivt inställda 

till inflytande att barnen ska kunna påverka och bestämma i frågor som rör dem och att det 

bara är fördelar med det. Det fanns även en skillnad i barns inflytande angående vem de delar 

rum med. Informanterna som inte lät barnen påverka menade att det var för enkelhetens skull 

som personalen bestämde det. Samtidigt, som kontrast till detta, så menade andra informanter 

som arbetar på ett annat boende att det löste sig bra när barnen själva fick bestämma och 

personal inte var inblandad i tider för hemkomst och rumssituationerna. Vi upplevde under 

intervjuernas gång därför att beroende på vilket boende barnen bor på så hade barnen mer 

respektive mindre inflytande beroende på hur inställningen till inflytande var bland 

personalgruppen. Dock noterade vi också att trots att personalen hade en gemensam syn på 

inflytande på samma boende så kunde det fortfarande vara personbundet hur lätt det togs på 

exempelvis regler och hur arbetet såg ut i efterföljandet av dessa.  

 

5.3 Arbetssätt för barns inflytande 

Det andra området vi fördjupade oss i var hur boendepersonalen arbetade med barns 

inflytande. Under intervjuerna presenterade majoriteten av informanterna husmöten som en 

arbetsmetod för att fånga upp barnens åsikter. Samtliga beskrev husmötena som ett av de 

viktigaste arbetssätten för att öka barnens inflytande i verksamheterna.  En intressant aspekt är 

att även de som uttryckt sig vara negativt inställda till ökat inflytande ändå arbetar med att 

barnen ska få inflytande via husmöten vilket är lite paradoxalt. Husmöten var fortsättningsvis 

det enda tillfället då boendepersonal och barnen satt i grupp och diskuterade aktuella frågor. 

Under intervjuerna framkom att personalen var positiv till husmöten som en arbetsmetod: 
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Varje vecka har vi till exempel husmöte där alla ungdomarna får säga sitt. Samtidigt så 

informerar vi och erbjuder aktiviteter. […] då kan de till exempel ge önskemål om mat, ge 

önskemål om aktiviteter. […] de får lämna sina önskemål sen diskuterar vi det i möten mellan 

personal och chefen. 
Stina 

 

I Stinas exempel får vi veta hur husmöten går till och att barnen har möjlighet till inflytande i 

olika frågor som rör verksamheten. Stinas resonemang visar på att husmöten är ett inslag som 

syftar till att öka barnens inflytande. Husmöten tycks således, i linje med tidigare forskning, 

vara en metod där kollektiva diskussioner mellan barn och personal sker (Jmf. Schippers 

2014, s. 47). Utifrån resonemangen om husmöten går det att anta att husmötena kan placeras 

på andra nivån i Shiers delaktighetsmodell. Husmötena är en aktivitet som ger möjlighet för 

barnen att uttrycka sig, vilket ingår i stadiet ”möjligheter”, se Figur 6 nedan. 

 

 

Figur 6. 

Husmötens tänkbara placering i Shiers delaktighetsmodell. 

 

Informanterna tog även upp andra arbetsmetoder som finns för att öka barnens inflytande, 

däribland enskilda samtal som alla informanter nämnde. Under intervjun med Patrik berättade 

han att varje barn har en eller två i personalen som ska finnas som extra stöd för dem, en 

kontaktperson. Tillsammans med sin kontaktperson har de enskilda samtal en gång i veckan 

som kan röra sig runt allt från barnens utveckling till frågor om verksamheten. 
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Dels så pratar man ju med sina kontaktbarn i samtal, en gång i veckan. Där kommer allt möjligt 

upp. De kan ställa frågor till oss i personal som vi kan ta vidare till vårt möte och sen återkoppla 

till dem. Saker vi kan ändra och saker som vi inte har tänkt på. 

Patrik 

 

I Patriks resonemang tolkar vi enskilda samtal som en grundläggande del i att möjliggöra 

barnens inflytande i frågor som berör dem. De enskilda samtalen blev i vissa fall det enda 

tillfälle för personalen att samtala på ett djupare plan med barnen som inte alltid dök upp på 

husmöten eller gemensamma aktiviteter. De enskilda samtalen var också ett tillfälle för 

barnen att prata om saker som de inte ville ta upp framför andra. Att aktivt lyssna på barnen är 

även en viktig del i det enskilda samtalet, vilket också kan härledas till Schippers (2014, s.47) 

som menar att det är ett centralt arbetssätt i arbete med barn. Utifrån resonemangen om de 

enskilda samtalen kan vi placera metoden på tredje nivån i Shiers delaktighetsmodell, som 

visar att metoden är en annan aktivitet som hjälper barn att uttrycka sig. Se Figur 7 nedan. 

 

 

Figur 7.  

Enskilda samtals tänkbara placering i Shiers delaktighetsmodell. 

 

Under intervjun framkom även att boendepersonalen genom de enskilda samtalen många 

gånger informerade om olika aktiviteter eller händelser som skulle äga rum. Det var även 

vanligt att de rådfrågade med barnen om vad de tyckte om aktiviteten eller händelsen och om 

barnet inte var positivt inställd till det frågade personalen om andra förslag. Utifrån våra 
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tolkningar kan vi relatera enskilda samtal till nivå 5 i Harts delaktighetsmodell, se Figur 8 

nedan. 

 

Figur 8. 

Enskilda samtals tänkbara placering i Harts delaktighetsmodell. 

 

Ytterligare ett arbetssätt som framgick under intervjuerna var genomförandeplanerna, som 

också majoriteten av informanterna presenterade. Informanterna beskrev att 

genomförandeplanerna utgår från vårdplanen som också är influerad av BBIC. Vidare 

förklarade de att genomförandeplanerna är konstruerade på så sätt att varje barn har delmål 

som de ska uppfylla så småningom och var sjätte månad ska en uppdatering ske tillsammans 

med barnet. Under intervjun med Anders framkom det att genomförandeplanerna är under 

förändring. Anders förklarade att socialsekreterarna som tidigare haft hand om 

genomförandeplanerna nu lämnat över ansvaret på barnens kontaktpersoner. Han upplevdes 

vara positivt inställd till förändringen och uttryckte sig på följande sätt: 

 

 

Vi håller just nu på att göra om genomförandeplanerna och försöker på så sätt att öka deras 

inflytande. Att de ska vara mer delaktiga. Vi plockar in allt, allt det de säger ska stå med i 

pappret, för när de läser det där pappret sen så ska de bekräfta att det är något de sagt. Då blir det 

mycket roligare att jobba med det, man kan bocka av det sen. 

    Anders 
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Att arbeta med genomförandeplaner kan ses som en viktig komponent i arbetet med att öka 

barnens inflytande. Förändringen som skall ske med genomförandeplanerna, där barnen sätts i 

fokus ytterligare, betonades vara nödvändig och efterfrågad av en stor del av informanterna. 

Vi kan tolka följande som att personalen efterfrågade ett mer klientfokuserat arbete där aktivt 

lyssnade på barnen ska vara i fokus (Jmf. Schippers 2014, s.47). Det går att anta att Anders 

ser genomförandeplanen som en möjlighet att bilda en miljö som uppmuntrar barnen till att 

dela med sig av sina åsikter. Resonemanget kan tolkas som att det finns ett tillvägagångssätt 

som möjliggör barns inflytande i beslutsprocessen rörande genomförandeplanen, även om 

boendepersonalen har den slutgiltiga bedömningen. Utifrån Shiers delaktighetsmodell kan vi 

förstå detta som att genomförandeplanen efter genomförd förändring kommer befinna sig på 

nivå 4, se Figur 9 nedan. 

 

 

Figur 9.  

Förändrade genomförandeplaners tänkta placering i Shiers delaktighetsmodell. 

 

Som tidigare nämnts så ska förändringen av genomförandeplanen syfta till att involvera 

barnen ytterligare i planeringen och utformningen. Även om barnen inte är i en 

beslutsfattande position så ska de vara involverade genom hela processen. Under intervjun 

med Anders tog han upp ett exempel angående genomförandeplanen där ett av barnen ville 

börja spela fotboll. Ett önskemål från barnet var att personalen skulle hitta en fotbollsklubb 

inom en vecka, men då blev barnet informerad att det kan ta tid. Anders berättade att han 
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förklarat för barnet att han kommer behöva minst 2 veckor att hitta en lämplig fotbollsklubb. I 

det här exemplet blev barnet informerat om hur det går till vid uppsökandet av en 

fotbollsklubb och varför det skulle kunna dröja. I överensstämmelse med Harts 

delaktighetsmodell går det att anta att genomförandeplanen kan relateras till steg 6, se Figur 

10 nedan. 

 

Figur 10. 

Förändrade genomförandeplaners tänkta placering i Harts delaktighetsmodell. 

 

Vidare är tanken med genomförandeplanerna att de ska vara individuella och unika för varje 

barn. Under intervjun med Patrik uttryckte han genom ett högre tonläge en känsla av 

upprördhet när han berättade om hur utformningen av genomförandeplanerna idag ser ut: 

 

Något som ska uppmuntra barnen till inflytande och delaktighet är genomförandeplanen. Idag 

tycker jag däremot inte att genomförandeplanen uppmuntrar till det. För tittar man på 

genomförandeplanerna så ser de nästan likadana ut. Ändå är det 14 olika individer, så egentligen 

har man inte utgått från individen utan det ser ju nästan likadant ut för alla. 

Patrik 

 

I Patriks resonemang tydliggörs bristen på inflytande i genomförandeplanen för barnen och 

hans känslor om detta. Patrik berättar även att det har varit socialsekreterarnas uppgift att 

strukturera upp genomförandeplanen efter varje barns behov. Utformningen av 

genomförandeplanen upplever vi, med grund i Patriks resonemang, visar tendenser på att 
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socialsekreterarna gjort en allmän struktur som ska gälla för alla barnen. Följande kan bero på 

att socialsekreterarna inte haft tillräckligt många samtal för att kunna göra en slutgiltig 

individuell bedömning utifrån varje individ (Jmf. Brunnberg 2001, s.11). 

 

Resultatet av genomförandeplanen blir istället att det externt ser ut som att barnen har varit 

med och deltagit i utformningen, när de egentligen inte framfört sin åsikt eller haft inflytande 

i upplägget (Jmf Hart 1997, s.41). Med andra ord visar Patriks resonemang att barnen idag 

inte har inflytande över genomförandeplanen trots att syftet är att det ska grundas utifrån 

barnens åsikter. Vi kan därför tolka det som icke-delaktighet enligt Harts delaktighetsmodell. 

Därmed går det att anta att genomförandeplanen kan relateras till nivå 3 i Harts 

delaktighetsmodell. Se Figur 11 nedan. 

 

 

 

Figur 11.  

Genomförandeplanens tänkbara placering i Harts delaktighetsmodell. 

 

Det var däremot inte bara genomförandeplanen som ansågs ha en baksida bland 

arbetsmetoderna. Amer framför i motsats till majoriteten följande om husmötena:  
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Det finns ju husmöten och där diskuterar man det som barnen vill ta upp och förändra i 

verksamheten. Allt från att komma lite senare på kvällarna till att ändra och rucka på regler som 

redan finns. Men de är inte så förändringsbara. […] men hur själva verksamheten utformas så 

finns det inte lika mycket utrymme tycker jag inte, att de kan påverka… kanske när det gäller 

aktiviteter och så. Resten bestämmer vi vuxna.  

  Amer 

     

I Amers resonemang ser vi att ett annat perspektiv lyfts fram. Trots att husmöten är till för att 

förhandla, diskutera och ändra på regler som finns så är inte reglerna förändringsbara. Med 

andra ord kan husmöten bidra till en skenbild av inflytande för barnen och även utåt, eftersom 

det i själva verket är vuxna som i slutändan bestämmer så som Amer hävdar. Med 

ovanstående resonemang kan vi tolka att husmöten också kan relateras till första fasen i Harts 

delaktighetsmodell. Se Figur 12 nedan. 

 

Figur 12. 

Husmötens tänkbara placering i Harts delaktighetsmodell. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tillvägagångssätten för ett arbete runt barns 

inflytande i de flesta fall relaterades till husmötena, de enskilda samtalen med 

kontaktpersonen och genomförandeplanerna. Utifrån informanternas resonemang ansågs 

husmöten av vissa vara givande och sågs som en möjlighet för barnen att uttrycka sina åsikter 

och få inflytande i. Det framfördes dock i kontrast till ovanstående att husmötena inte alltid 

uppfyllde sin funktion, då inte alla barn deltog och att de gav en skenbild av inflytande. 

Samtidigt tydliggjordes det att enskilda samtal med kontaktpersonen var ett sorts komplement 
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till husmötena där barnen kunde uttrycka sig fritt, men där det i slutändan ändå var de vuxna 

som hade de slutgiltiga besluten. Vidare kunde vi utifrån informanternas resonemang tolka att 

genomförandeplanerna var det tillvägagångssätt som ansågs vara den bästa metoden för att ge 

barnen inflytande i deras liv på boendena. I dagsläget kräver genomförandeplanerna dock en 

förändring, där barnen involveras ytterligare för att höja graden av inflytande. Kopplat till 

informanternas resonemang kring genomförandeplanerna så kan vi se att den idag visar 

tendenser på att den begränsar barnens inflytande istället för att öka det, även om syftet med 

genomförandeplan är att öka deras inflytande. Vi upplever det som problematiskt att den 

metod som anses vara den bästa metoden inom HVB-hem i arbete med barns inflytande har 

stora brister och att en förändring är nödvändig för att se till barnens bästa. Samtidigt ser vi en 

positiv aspekt i att det tycks finnas en kritik mot genomförandeplanerna, som gör att en 

förändring är möjlig. Sammanfattningsvis ser vi däremot tendenser till att barnen inte har ett 

reellt inflytande utifrån de tre metoderna som använts. I praktiken ser vi att boendepersonal 

använder sig av metoderna för att samla in önskemål från barnen, för att sedan diskutera det 

och ta enskilda beslut utan barns delaktighet. 

 

5.4 Förutsättningar för barns inflytande 

De förutsättningar för inflytande som finns på HVB-hemmen för ensamkommande barn är 

enligt majoriteten av informanterna knapphändiga. Under intervjuerna upplevde vi att många 

av informanterna uttryckte känslor av osäkerhet när vi påpekade att vi skulle fråga om 

förutsättningar och policys. Det verkade i vår uppfattning som att informanterna kände sig 

osäkra om vilka policys som finns inom verksamheterna. Under intervjuerna kunde vi dock 

identifiera två förutsättningar som upplevdes som positiva av samtliga informanter. BBIC 

(Barns behov i centrum) och Barnkonventionen framfördes av informanterna som de positiva 

förutsättningar som finns i ett arbete runt inflytande med barnen. Mergim var en utav 

informanterna som uttryckte en känsla av tacksamhet över att BBIC och Barnkonventionen 

finns som riktlinjer i arbetet. Han uttryckte sig på följande sätt:  

 

Sen har vi ju BBIC. Det måste vi anpassa oss till, det är vårt uppdrag. Det är tur att det finns. 

Beroende på vad barnen klarar så borde vi göra honom delaktig i det. 

      Mergim 

 

Elin var en annan informant som framförde att BBIC utgör en sorts grund i arbetet:  
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Det finns ju riktlinjer för hur arbetet med barns inflytande ska se ut. Och det tror jag att vårt 

arbete gör för det utgår ju ifrån barnkonventionen. Det är så vi ska tänka. Sen jobbar vi ju efter 

BBIC och det är det som allt utgår ifrån egentligen. 

      Elin 

 

 

Att arbeta med BBIC och Barnkonventionen för att öka barns inflytande tycks utifrån 

informanternas svar vara en nödvändighet. När verksamheter som arbetar med barn har 

implementerat FN:s barnkonvention i arbetet så är det lätt applicerat till tredje nivån i Shiers 

delaktighetsmodell (Shier 2001, s. 113). Då nivån utgår från att barnens åsikter ska tas i 

beaktning och att det i tredje steget ska finnas implementerat som policykrav kan vi anta att 

verksamheterna kan relateras till det steget, se Figur 13 nedan.  

 

 

Figur 13.  

Verksamhetens tänkbara placering utifrån policys och förhållningsätt. 

 

Värt att nämna och fundera över är att det idag inom många olika verksamheter finns policys 

och krav men alla efterföljs inte. I fallet med HVB-hem för ensamkommande barn utför dock 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) rutinkontroller två gånger per år. Rutinkontrollerna 

skulle kunna indikera om de policys och krav som finns inom den lokala verksamheten och 

HVB-hem i allmänhet efterföljs till den nivå som IVO kräver eller inte. 
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Som tidigare nämnts upplevde informanterna att förutsättningarna för att kunna arbeta 

utförligt med barns inflytande var knapphändiga. Under intervjuerna uttryckte en klar 

majoritet av informanterna att budgeten inom verksamheterna ofta var hämmande. De 

resurser som fanns räckte ofta inte till för att det skulle finnas en möjlighet att exempelvis 

göra de utflykter som barnen önskade. Vid intervjun med Anders uttryckte han en känsla av 

uppgivenhet och han beskrev situationen på följande sätt: 

 

Det kan vara hämmande det med budget till exempel. Det finns alltid en budget för allting. 

Exempelvis om man ska planera och göra någonting nu i sommar så får vi inte göra vissa saker 

för det kostar för mycket pengar. Det är för mycket folk. Om man nu ska göra det, om barnen 

vill göra detta så måste de ju spara lite pengar. 

Anders 

 

Under intervjun med Amer framförde även han budgetens negativa påverkan i arbetet. Amer 

la dock mer tyngd på makten som förknippas med ekonomin: 

 
Ja alltså det finns ju en viss makt som skapas av ekonomi. När en budget ligger till grund för alla 

beslut som tas eller själva vardagliga arbetet så blir det ju otroligt svårt för personalen att 

påverka, det finns inga pengar och då blir det någon form av maktutövning. Finns det inte 

resurser för det så är det en form av maktutövning för vem är det som sätter resurser? Inte är det 

barnen.     

Amer 

 

Det Anders och Amer beskriver i sina resonemang tycks vara en problematik som ligger 

bortom boendepersonalens möjlighet att påverka. Barnen hamnar i ett underläge på grund av 

den makt som i enlighet med Foucaults teori (Nillson 2008, s. 86) utmärker sig genom olika 

former av handlingar och medel. I detta fall begränsas ekonomin, ofta från högre instanser, 

vilket i sig är en medveten handling (ibid.). Värt att nämna i detta sammanhang är det Nilsson 

(2008, s. 86) beskriver som Foucaults teori om skiftande makt, vilket innebär i relation till 

situationen på HVB-hemmen att det först kan vara boendehandledarna som utövar makt 

gentemot barnen. Samtidigt kan det ske en maktutövning från högre nivå mot 

boendepersonalen, exempelvis från enhetschefen och som gör att boendepersonalen hamnar i 

underläge. Vad gäller ekonomin och de begränsningar som finns med koppling till Foucaults 

maktteori anser vi dock att även om det är en medveten handling att sätta en budget så är det 

en nödvändighet som inte alltid behöver förknippas med maktutövning. 

 

Vidare in på diskussionen kring förutsättningar framkom ett intressant resonemang från 

Amer. Vi har tidigare i studien nämnt att språk kan vara en förutsättning som finns på HVB-

hem utöver policys och förhållningsätt, vilket bekräftades i en intervju på följande sätt: 
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Det som jag tycker är det absolut svåraste med att jobba med ensamkommande barn är att man 

aldrig kan prata med dem fullt ut. Man förstår ju inte varandra. Knackig svenska, ingen 

engelska, eller vissa förstår ju engelska och då kan man ändå prata. Det gör att man aldrig kan få 

någon vidare djup diskussion om någonting utan att det oftast blir ytligt. Vissa saker måste ju 

skötas då och nu och då går ju inte det utan språk och tolk är inte alltid lätt att få tag i. […] 

Språket kan ju också påverka deras inflytande då det bygger upp väldigt mycket aggression att 

inte kunna uttrycka sig, vilket gör att de kanske inte vill uttrycka sig alls om saker framförallt 

inte framför en tolk. 

      Amer  

Genom Amers resonemang kan vi tolka språksvårigheter som en hämmande förutsättning i 

arbete med barns inflytande. Tolken som tycks vara det huvudsakliga hjälpmedlet fyller inte 

alltid den funktion den bör på grund av omkringliggande orsaker vilket ytterligare förstärker 

språksvårigheternas hämmande effekt. Likt Amers resonemang tar den tidigare forskningen 

även upp problematiken runt språk och menar att det är ett av tre hinder i arbetet med barns 

inflytande (jmf. Vis, Holtan & Thomas 2010, s. 13). Både den tidigare forskningen och Amers 

resonemang visar att personer som arbetar med ensamkommande barn har svårigheter med att 

ta vara på barns åsikter på djupare plan grund av språket (ibid.). Vi menar likt Vis, Holtan & 

Thomas (2010, s.20) att problemet ligger på organisatorisk nivå och att personalen behöver 

tillhandahållas guidning eller utbildningar i kommunikation för att inflytande ska 

optimaliseras för barnen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förutsättningarna för arbetet med att ge barnen 

inflytande har framkommit som både hämmande och främjande. Informanterna upplevde 

budgeten inom verksamheterna som en besvärande faktor, särskilt när det kom till planering 

av aktiviteter med barnen. Även språksvårigheterna framkom som en intressant aspekt som 

också försvårade inflytandet för barnen. Främjande faktorer som framfördes var BBIC och 

Barnkonventionen, vilka utgjorde grunden till arbetet med barnen. Resonemangen kan tolkas 

som att informanterna känner sig begränsade av de förutsättningar som finns inom 

verksamheterna. Här kan vi se tendenser på att boendepersonalen gärna hade velat arbeta mer 

med barnens inflytande i större grad men att budgeten är en betydande faktor till att 

inflytandet blir begränsat för barnen. 
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att fördjupa förståelsen för hur boendepersonal på HVB-hem för 

ensamkommande barn resonerade kring barnens inflytande. I helhet kom vi fram till att det 

fanns en allmänt negativ bild av inflytande som grundade sig i bristen på bra arbetsmetoder 

och förutsättningar. Studien har utgått från tre områden som vi nedan kommer att 

sammanfatta, varje område för sig, följt av en gemensam diskussion runt samtliga områden.  

 

Hur ser boendepersonal på barnens inflytande? 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna uttryckte en oro över att barnen ska ha ökat 

inflytande i verksamheterna. När vi under intervjuerna pratade om inflytande så togs regler 

upp som en viktig aspekt från informanterna. Oron över ett ökat inflytande kan vi tolka 

grundar sig i rädslan att reglerna slutar ha effekt om barnen får påverka utformningen av dem. 

En del av informanterna uttryckte att efterföljandet av reglerna var viktigare än att barnen 

skulle kunna påverka dem, med grund i att det var för barnens bästa. Ett fåtal av 

informanterna pekade på att förtroende i förhållande till reglerna var ett mer effektivt 

arbetssätt än att arbeta utifrån regler och de konsekvenser som följer om reglerna bryts. 

Sammanfattningsvis kan vi se att inställningen till ett ökat inflytande för barnen inte är allt för 

positiv bland boendepersonalen. 

 

Hur arbetar boendepersonal med att möjliggöra barns inflytande? 

De utmärkande arbetssätt som framgick under intervjuerna var husmöten, enskilda samtal 

med kontaktperson och genomförandeplanerna. Resultatet visade att personalen endast 

betraktade det enskilda samtalet som arbetsmetod som i dagsläget är optimal för att ta tillvara 

på barnens inflytande. Husmöten och genomförandeplanerna ansågs ha tendenser att visa en 

skenbild av inflytande och fyllde inte alltid den funktion de avsåg att fylla. 

Sammanfattningsvis kan vi se att metoderna bör omarbetas och effektiviseras för att kunna 

öka barns inflytande i verksamheterna. 

 

Hur ser boendepersonal på förutsättningarna för att ge barnen inflytande? 

Resultatet visade att personalen betraktade BBIC och Barnkonventionen som två centrala 

riktlinjer för inflytande inom verksamheterna. Generellt syftade riktlinjerna till att uppmuntra 

barns inflytande och beskriver tillvägagångssätten i arbetet för att ge barnen inflytande. Värt 

att nämna är att en del av informanterna uttryckte en osäkerhet angående riktlinjerna och inte 
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var helt säkra på om de faktiskt tillämpades i verkligheten. Vidare framkom även en annan 

förutsättning som hade en direkt inverkan på det dagliga arbetet runt barns inflytande. 

Ekonomi framfördes av samtliga informanter som en hämmande aspekt för att kunna utföra 

ett arbete med barns inflytande i centrum. Sammanhållningen på boendet påverkades av 

budgeten då bland annat aktiviteterna fick anpassas efter ekonomin och inte efter barnens 

önskemål, vilket gjorde att färre barn deltog i aktiviteter. Även språksvårigheter framfördes 

som en hämmande förutsättning i arbetet med barns inflytande. Sammanfattningsvis kan vi se 

att förutsättningarna inte är optimala i tillräckligt stor utsträckning för att kunna möjliggöra ett 

arbete med barnens inflytande. 

 

När vi gjort intervjuerna så har vi ett flertal gånger reflekterat om att det kan skilja sig mycket 

i samma frågor från boende till boende. Exempelvis hade ett boende mer strikta regler än ett 

annat. På boendet där det fanns mer strikta regler upplevde vi från informanternas diskussion 

att barnen även hade det bra där. Informanterna från det boendet pekade på vikten av att barn 

har regler och struktur omkring sig för att de skulle ha en fungerande vardag. På det andra 

boendet, där det inte fanns lika strikta regler utan där det arbetades mer med förtroende, så 

uttryckte även informanterna där att boendet fungerade bra. Barnen uppfattades må bra och 

vara nöjda på båda boendena utifrån det resonemang informanterna förde. Samtidigt har vi i 

åtanke att informanterna av naturliga anledningar kan ha varit partiska och haft intentionen att 

måla upp en finare bild av verksamheterna. Därför vill vi påpeka att det kanske inte alltid 

handlar om hur strikta eller mindre strikta reglerna är utan det kan mer handla om hur 

personalen och barnen tillsammans samverkar. Om barnen fått förklarat för sig varför det 

finns strikta regler så kanske de inte hade valt bort de reglerna om de fick chansen, eftersom 

regler bland annat finns till för att ge dem bättre struktur i vardagen. 

  

Värt att fundera över är att i teorin ser barnens inflytande ut som något oerhört viktigt, vilket 

vi håller med om att det är, men det går att diskutera i vilken utsträckning barnen ska ha 

inflytande. Om boendena skulle uppnå de högsta nivåerna i båda delaktighetsmodellerna som 

vi använt i detta arbete och att ingen makt skulle utövas enligt Foucaults maktteori så kan det 

ifrågasättas hur boendena hade fungerat. Det vi vill säga är att enligt oss så behöver det 

nödvändigtvis inte innebära att ett boende inte fungerar för att barnen har inflytande i alla 

frågor rörande verksamheterna. Sen kan vi även diskutera vad som ger vad. Det vill säga om 

det inte finns bra förutsättningar för ett arbete med inflytande – skapar det då en negativ 
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inställning hos personalen? Eller är det snarare personalens ovilja att ge inflytande som ligger 

bakom och att de så att säga skyller på bristande förutsättningar? 

 

Att människor får uttrycka sig och ha inflytande i sina egna liv är enligt oss en viktig del för 

en god utveckling. Eftersom barnen på HVB-hem kan sakna någon typ av föräldraförebild så 

tror vi att det kan bli en svårighet för dem att uttrycka sig innan de är bekväma med 

personalen som finns inom verksamheterna. Det är viktigt att ha i åtanke att det arbetar ett 

flertal boendepersonal inom HVB-hemmen och dessa personer finns tillgängliga under olika 

arbetspass och kan ibland vara lediga flera dagar i rad. Vi tror att detta kan leda till förvirring 

bland barnen och att det kan vara svårt att bygga upp en relation till personalen som sedan ska 

resultera i större inflytande. En annan viktig aspekt i relation till detta är att i en familj sker 

det hela tiden pågående förhandlingar mellan föräldrar och barn, som ett sorts samspel. Men 

på HVB-hem, som ska tillgodose samma saker som ett hem, sker detta samspel i extremt liten 

utsträckning. 

 

En styrka i uppsatsen är att den tar upp ett relativt outforskat ämne och i synnerhet fenomenet 

inflytande. Förhoppningsvis leder vår uppsats till ett uppmärksammande om inflytande inte 

bara bland boendepersonal utan även andra personer som arbetar med ensamkommande barn 

på ett eller annat sätt. En svaghet i uppsatsen kan vara som vi tidigare nämnt att vi inte 

kommit nära individerna som uppsatsen handlar om, nämligen barnen. Därför skulle ett 

förslag på framtida forskning kunna vara att utgå ifrån barnens perspektiv när man undersöker 

deras möjligheter till inflytande. I en sådan uppsats skulle självklart de etiska riktlinjerna 

behöva tas hänsyn till och genomarbetas noga, men vi tror att resultatet skulle bli väldigt 

lärorikt.  
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Bilaga 1. 

 

 

Brev om informerat samtycke, samspelet mellan boendepersonal och ensamkommande 

barn 

Till dig som arbetar som boendepersonal för ensamkommande barn i ________ kommun 

- Förfrågan om medverkan i en undersökning 

Hur ser samspelet ut mellan boendepersonal och ensamkommande barn ut på HVB-hem? Detta är en 

aktuell fråga inom området ensamkommande barn och vi vill undersöka hur samspelet ser ut hos er.   

Vi finner det därför relevant att utifrån boendepersonals perspektiv undersöka och uppmärksamma 

denna fråga. Vi vänder oss till dig för att undersöka detta som sedan ska resultera i en kandidatuppsats 

i socionomutbildningen. 

Kan vi få intervjua dig om ditt arbete med ensamkommande barn, och särskilt hur du ser på samspelet 

mellan personalen och de ensamkommande barnen?  

Du blir alltså tillfrågad utifrån att du antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med dig utav. Vi 

beräknar att intervjun tar ungefär 1,5 timme och vi utför den gärna på din arbetsplats. För att inte gå 

miste om någon information så bandas den. Om du under intervjuns gång inte vill svara på någon 

fråga eller avbryta intervjun så är det i din fulla rätt att göra så utan att ge någon motivering till varför. 

Den information du ger som kan identifiera personer eller annan avslöjande data kommer inte 

registreras och resultatet som presenteras kommer att läggas fram så att ingen kan bli igenkänd. 

Resultatet kommer således inte att kunna kopplas vare sig till dig eller verksamheten som du arbetar 

inom. 

Vi som ska göra studien heter Suzan Suqiyeh och Anja Kahrimanovic och går sjätte terminen på 

Socionomprogrammet. Vårt examensarbete ska publiceras i början på juni och arbetet görs under 

handledning. Om intresse finns så skickar vi gärna ett exemplar av den färdiga uppsatsen till dig eller 

ett mejl med en länk till den elektroniska publiceringen.  

Deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt men vi skulle uppskatta din hjälp och ditt 

engagemang.  

Om du har frågor om studien så är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Erika Lundby, 

universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Kalmar, 2016-04-15 

Suzan Suqiyeh   Anja Kahrimanovic 

Telnr: 0736306029   Telnr: 0705555311 

Mailadress: ss222ye@student.lnu.se  Mailadress: ak222vc@student.lnu.se 

 

Handledare: Erika Lundby 

Mailadress: erika.lundby@lnu.se 

mailto:ss222ye@student.lnu.se
mailto:ak222vc@student.lnu.se
mailto:erika.lundby@lnu.se


 

53 

 

Bilaga 2. 

Intervjumall     

Bakgrundsfrågor 

 Vi kan börja med din ålder, hur gammal är du? 

 Vad har du för anställning? 

 Hur länge har du varit anställd i verksamheten? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka tidigare erfarenheter har du av att arbeta med barn? 

 

Frågeställning 1. 

Hur ser boendepersonal på barnens inflytande? 

1. Kan du beskriva en händelse/situation där du anser att barnen haft inflytande? 

2. Kan du beskriva en händelse/situation där du anser att barnen inte kunnat få 

inflytande?  

3. Hur ser du på barnens möjligheter att påverka vilka tider de ska komma hem? 

4. Hur ser du på barnens möjligheter att påverka vilken mat de ska äta? 

5. Hur ser du på barnens möjligheter att påverka vem de ska bo med om de ska dela rum? 

6. Hur ser du på barnens möjligheter att påverka när de får ha vänner på besök?  

7. Hur ser du på barnens möjligheter att själva bestämma när de ska sova borta 

respektive någon sover hos dem? 

8. Vad tror du händer om barnen får mer inflytande i frågorna som vi tagit upp? 

9. Vilka möjligheter ser du med ett större inflytande för barnen? 

10. Vilka svårigheter ser du med ett större inflytande för barnen? 

11. Hur ser du på barnens möjligheter att samtala när de behöver? 

12. Finns det några frågor du anser att barnen inte bör bestämma över alls? 

 

Frågeställning 2. 

Hur arbetar man med att möjliggöra barns inflytande? 

1. Hur arbetar ni med att ta tillvara på barns åsikter? 

2. Vilka möjligheter finns det för barnen att påverka regler och förhållningssätt som finns 

inom verksamheten? 

3. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i beslut kring sängtider? 

4. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i beslut kring mat och matlagning? 

5. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i beslut kring tider för hemkomst? 

6. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i frågor kring vilka de ska dela rum 

med, om så är fallet? 

7. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i frågor kring besök? 

8. Hur arbetar ni med att möjliggöra barns inflytande i frågor om de ska få sova borta 

respektive någon sover hos dem? 
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9. Kan du beskriva ett tillfälle där du anser att personalen arbetat med att öka barnens 

inflytande? 

10. Kan du beskriva ett tillfälle/situation där du anser att personalen arbetat utifrån 

barnens åsikter? 

 

Frågeställning 3.  

Hur ser boendepersonal på förutsättningarna för att ge barnen inflytande? 

1. Hur betraktas inflytande inom verksamheten av boendepersonalen och andra 

ansvariga?  

2. Hur ser det ut/Finns det riktlinjer för hur ett arbete med barnens inflytande ska gå till? 

3. Hur ser det ut/ finns det riktlinjer på hur stort inflytande barn bör ha? 

4. Hur uppmuntrar verksamheten barns delaktighet i frågor som rör dem? 

5. Anser du att verksamhetens regler/policys påverkar ett arbete kring barns inflytande?  

6. Om Ja, på vilket sätt? 

7. Om Nej, hur resonerar du kring det? 

8. Upplever du att tiden påverkar ert arbete med att se och lyssna till alla barnen? 

9. Hur påverkar det? 

10. Hur resonerar du kring antalet barn inom verksamheten? 

11. Är det ett rimligt antal för att kunna se och lyssna till alla barnen? 

 


