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Sammanfattning 
Ensamkommande barn är en utsatt grupp som ofta tvingats fly från sitt hemland och har 
separerats från familjen. Barnen kan ha varit med om traumatiska händelser och haft svåra 
livsförhållanden.  

Studiens syfte var att undersöka hur boendepersonal på HVB-hem för ensamkommande 
barn arbetar med gruppens psykosociala hälsa med målet att främja barnens integrering i 
samhället. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och analyserats genom en 
kvalitativ innehållsanalys utifrån Layders domänteori.  

Ensamkommande barn riskerar att få en försämrad psykosocial hälsa. De barn som får en 
placering i ett HVB-hem befinner sig ofta i en akut situation och boendepersonal har en 
betydande roll som ett stöd för barnens integrering.  

Slutsatserna är att ensamkommande barn är en heterogen grupp som varit med om 
traumatiska upplevelser som kan påverka deras psykosociala hälsa negativt. Viktiga aspekter i 
boendepersonalens arbete är trygghet och struktur. De möjligheter som finns är att 
boendepersonalen kan skapa tillförlitliga relationer med barnen. Begränsningar är den långa 
asylprocessen som kan ha en negativ inverkan på integreringsarbetet samt på barnens 
psykosociala hälsa.  

Sveriges höga flyktingmottagande är en integreringsutmaning. Det är ett aktuellt problem 
och det behövs mer forskning kring boendepersonalens arbete med ensamkommande barns 
psykosociala hälsa och även barnens egna integreringsupplevelser.  
 
Nyckelord: ensamkommande barn, psykosocial hälsa, integrering, boendepersonal, HVB-
hem, domänteori, innehållsanalys 
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Abstract 
Unaccompanied children is a vulnerable group in society. Usually they have been forced to flee 
from their country of origin where they may have experienced traumatic things and been 
exposed to harsh life conditions. 

The aim of this study was to examine how staff at the HVB-homes that shelter 
unaccompanied children work with their psychosocial health in order to support their 
integration in society. The data collection and analysis were carried out through qualitative 
interviews and content analysis. The theoretical approach of this study was Layders theory of 
social domains. 

Unaccompanied children are at risk of developing an affected psychosocial health. 
Children placed into HVB-home are often in middle of a crisis and therefore the 
accommodation staff play a significant role in supporting their integration.   

This study concludes that unaccompanied children are a heterogeneous group who has 
experienced traumatic things that may have a negative impact on their psychosocial health. 
Structure and security are important aspects in the work of accommodation staff. The work 
provides opportunities for the accommodation staff to create reliable relationships with the 
children. The long asylum process is considered as a limitation because it might have a negative 
impact on the work of integration and on the psychosocial health of the children. 

The increasing number of refugees arriving to Sweden is a challenge for the integration. 
More research is required regarding how accommodation staff work with the psychosocial 
health of unaccompanied children and further of the children’s own experiences of integration. 
 
Key word: unaccompanied children, psychosocial health, integration, accommodation staff, 
HVB-home, theory of social domains, content analysis 
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1. Inledning 
Året 2015 var ett händelserikt år i världen. I mediarubrikerna skrevs det om de 
ensamkommande barnens situation i Sverige. Under 2015 tvingades fler människor än någonsin 
på flykt och det rapporterades om att det var den största flyktingströmmen sedan andra 
världskriget. Orsakerna till den stora flyktingkatastrofen är bland annat det femåriga kriget i 
Syrien och oron som pågår i Mellanöstern och i Afrika (Migrationsverket, 2014, s. 3). År 2015 
anlände totalt 35 369 ensamkommande barn till Sverige (Migrationsverket, 2016b). Under år 
2016 beräknas ytterligare 30 000 ansökningar om asyl att inkomma från ensamkommande barn 
(Çelikaksoy &Wadensjö, 2016, s. 28). På senare år har även placeringar för ensamkommande 
barn på hem för vård eller boenden (HVB-hem) ökat drastiskt. I statistik från Inspektion för 
vård och omsorg (IVO) redovisas att det från år 2010 till 2015 har skett en ökning från 118 hem 
med 1670 platser till 988 hem med 16 341 platser (IVO, 2016c, s. 3). 

Ensamkommande barn är den aktuella målgruppen för den här studien. Dessa barn kan i 
sina hemländer ha växt upp på gatan eller flytt från krig och våld. Det finns många 
bakomliggande faktorer till flykten men den gemensamma nämnaren är att barnen anländer till 
ankomstlandet utan vårdnadshavare. I barnets sociala miljö bidrar familjen, närmiljön och 
samhället till en gynnande hälsoutveckling. Familjen, möjlighet till utbildning och 
fritidsaktiviteter är därför betydelsefullt för ett barns välmående. Ensamkommande barn är en 
utsatt grupp som kan ha ställts inför stora svårigheter både före och efter ankomsten till det nya 
värdlandet (Ekblad, 2016, s. 10-12). Ensamkommande barn är en av de mest utsatta grupper i 
världen och löper en hög risk att rekryteras till militären eller utsättas för sexuella övergrepp. 
Oavsett kraven på mottagarländerna har de både en rättslig och moralisk plikt att skydda de 
ensamkommande barnen som de tar emot (Migrationsverket, United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2014, s. 72).  

Den psykiska hälsan hos ensamkommande barn är ett uppmärksammat forskningsfält. En 
internationell studie utförd av Fazel och Stein (2002, s. 367) påvisar att ensamkommande barn 
löper en signifikant risk för att utveckla psykologiska problem på grund av de riskfaktorer de 
utsatts för. I en studie utförd av Batista, Burhorst och Weise (2007, s. 599-600) redovisas att 
upplevelser av livshotande situationer, fysiskt våld eller en påtvingad separation från sin familj 
är faktorer som kan resultera i psykisk smärta. Byford och Thomas (2003, s. 1402) skriver i sin 
forskning att ensamkommande barn är särskilt utsatta på grund av tidigare upplevelser av 
trauma, fiendskap och bristande stöd i den nya miljön samt känslor av isolation. Asanovska, 
Edgren, Johansson och Jägervi (2009, s. 1268) belyser i en svensk studie att ångest, 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression är vanligt förekommande hos 
ensamkommande barn.  

 
1.1 Problemformulering 
Trots förekomsten av studier om den psykiska hälsan verkar det finnas luckor i forskningen 
rörande den psykosociala hälsan hos ensamkommande barn. I en avhandling skriven av Hessle 
(2009, s. 30) understryks att forskning påvisar att ensamkommande barn är en särskilt utsatt 
psykosocial grupp i jämförelse med barn som kommer till ankomstlandet i sällskap med sina 
familjer. Denna grupp har även blivit extra uppmärksammad av Förenta Nationerna (FN) då 
ensamkommande barn har definierats som en egen riskgruppskategori av UNHCR. Det har 
också avgörande betydelse för ensamkommande barn hur de blir bemötta i landet de anländer 
till. I enlighet med Ekblad (2016, s. 10) tar Sverige i nuläget emot flest asylsökande barn per 
capita av alla länder som tillhör EU. Detta innebär att Sverige står inför en stor utmaning att få 
alla dessa ensamkommande barn integrerade i det svenska samhället.  

De flesta ensamkommande barnen är i behov av omsorg samt stöd på en praktisk, social 
och emotionell nivå. En stabil vardag och skolgång är elementärt och integreringen i det nya 
landet spelar med andra ord en betydande roll för den psykiska hälsan hos gruppen 
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(Göteborgsregionens kommunalförbund, 2014). Vidare är psykosocial hälsa ett resultat av 
samspelet mellan individuella och omgivande faktorer (Malmström, 2006, s. 8, 34). För att 
ensamkommande barn ska kunna integreras i samhället är det därför viktigt att både se över de 
psykologiska och sociala faktorerna, som möter dessa barn under integrationsfasen.   

Boendepersonal på HVB-hem kan möjligtvis komma att bli barnens närmaste vuxna 
person och förebild i den nya livssituationen i Sverige. Boendepersonalen får även en unik 
position då de dagligen bemöter denna grupp inom sin yrkesutövning. Många av barnen kan ha 
en negativ självbild och känna en stark misstro till omgivningen. Därför är det grundläggande 
att barnet får möjlighet att utveckla tillit och förtroende till omgivningen på HVB-hemmet. 
Personalen på HVB-hemmen för ensamkommande barn har därmed en ansvarsfull och 
betydande roll i mötet med barnen (Lind Jaktlund, 2016, s. 69; Socialstyrelsen, 2009, s. 3).  

Det finns således ett behov av utökad forskning kring den psykosociala hälsan hos 
ensamkommande barn samt dess inverkan på integreringsmöjligheterna för barnen i 
ankomstlandet. Boendepersonalens arbete kan även ha en avgörande roll för gruppens 
psykosociala hälsa med ändamålet att främja barnens integrering i samhället. Dessa aspekter 
kommer därmed att belysas i föreliggande studie.  
 
1.2 Studiens relevans för socialt arbete 
Denna studie är relevant för socialt arbete på grund av att förekomsten av psykisk ohälsa hos 
barn och unga har ökat på senare tid. Detta kan ses som ett folkhälsoproblem som är allvarligt 
och behöver uppmärksammas mer. Psykisk ohälsa kan leda till allvarliga konsekvenser på 
längre sikt då den enskilde kan få svårigheter med skolarbete, att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller skapa relationer i sin omgivning (Socialstyrelsen, 2013b, s. 8). Då 
forskning även tyder på att ensamkommande barn löper risk för psykisk ohälsa påvisar det 
behovet av denna studie.  

Inom det här forskningsfältet finns det studier om boendepersonals psykosociala hälsa på 
HVB-hem och om den psykosociala hälsan på arbetsplatser inom socialt arbete. Det som 
däremot inte finns i lika stor utsträckning är studier om boendepersonalens arbete med den 
psykosociala hälsan hos ensamkommande barn på HVB-hem i Sverige. Denna grupp och deras 
psykosociala hälsa är ett aktuellt ämne idag och kommer med högsta sannolikhet vara det ett 
tag framöver då Sverige är det land som tar emot flest ensamkommande barn i Europa. Antalet 
HVB-hem i Sverige har ökat stadigt i takt med mottagande av ensamkommande barn vilken 
även bekräftar behovet av genomförandet av denna studie, så att det arbete med den 
psykosociala hälsa hos gruppen som boendepersonalen utför, kan belysas. 

Vidare tar studien även hänsyn till både psykologiska och sociala faktorer i arbetet med 
gruppen ensamkommande barn. Ensamkommande barn har blivit en starkt växande grupp i 
Sverige med många aktörer från flera samhällsskikt som är involverade i deras livssituation. 
Dessa spelar också en roll i barnens psykosociala hälsa och för deras integreringsmöjligheter in 
i det svenska samhället.  
 
1.3 Definitioner av begrepp  
1.3.1 Asylsökande 
Asylsökande innebär att den enskilde individen har sökt skydd i Sverige men inte har fått ett 
beslut på asylansökan (Migrationsverket, 2011, s. 5). 
 
1.3.2 Ensamkommande barn 
I 1 § 5 st Lagen (1994:137) om mottagandet av asylsökande barn m.fl. (LMA) definieras 
begreppet ensamkommande barn som en gemensam beteckning för barn under 18 år som vid 
ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller annan vuxen person som 
har trätt in i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. I 
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föreliggande studie är begreppet ensamkommande barn en förkortning av både 
ensamkommande barn och ungdomar. Ungdomsstyrelsen (2013) definierar ungdomar som 
personer mellan 13-25 år.  
 
1.3.3 Flykting 
I 4 kap. 1 § Utlänningslagen (2005:716) definieras en flykting som en utländsk person som 
befinner sig utanför landet denne är medborgare i på grund av rädsla för förföljelse. Rädslan 
grundas av nationalitet, ras, religiös/politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan 
tillhörighet av en samhällsgrupp.  
 
1.3.4 Hem för vård eller boende 
Enligt Socialstyrelsen (2013a, s. 25) kan barn som är i behov av vård utanför det egna hemmet 
få en placering i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB-hem) efter att 
socialnämnden tagit ett sådant beslut. Enligt 3 kap. 1 § SoF (2001:937) definieras ett hem för 
vård eller boende som ett hem utsett av Socialtjänsten som tar emot enskilda för 
vård/behandling förenat med boende. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur boendepersonal på HVB-hem för ensamkommande 
barn arbetar med gruppens psykosociala hälsa med målet att främja barnens integrering i 
samhället.  
 
1.4.1 Frågeställningar 

1. Vilket psykosocialt stöd anser boendepersonalen att barnen behöver för att de ska känna 
sig trygga och inkluderade i samhället? 

2. Vilka faktorer kan vara främjande respektive hindrande i boendepersonalens arbete med 
att stärka barnens integrering i samhället? 
 

2. Bakgrund 
2.1 Psykosocial hälsa  
Hälsa kan betraktas som ett naturligt och ursprungligt fenomen hos en människa och dess 
motsats ohälsa kan uppstå till följd av ett hinder en människa stött på. Detta hinder kan utspelas 
inom människan, i omgivningen eller i samspel med omgivningen (Eriksson, 1996, s. 11).  

World Health Organization (WHO, 2013, s. 5-7) definierar psykisk hälsa som när en 
människa känner att den är i en social, psykisk och fysisk tillfredställelse med sig själv. Thorell 
(2012, s. 19-20) skriver att begreppet psykosocial innebär ett samspel mellan psykiska och 
sociala faktorer som sker i båda riktningar. Interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer 
kan ske på olika nivåer vilka benämns som reaktioner och individnivån. Reaktionerna på 
omgivningen skapas av interaktionen med individens egna program. Det i sin tur betingas med 
individens genetiska faktorer och tidigare erfarenheter. I varje psykosocial påfrestning ändras 
individens påfrestningar. Individnivån handlar om individens sätt att ta sig an påfrestningar.  

Människor befinner sig ständigt i ett socialt sammanhang. Individer blir självmedvetna och 
utvecklar en personlighet i samspel med andra människor men även genom att se sig själva via 
andras synvinklar. Denna utveckling pågår under hela livet då människor förstår och förändras 
i relation till sin omgivning (Deniz & Lidskog, 2009, s. 24-27). Den enskilde individens 
identitet formas och skapas i samspel med sitt nätverk och sin omgivning. Detta ömsesidiga 
samspel skapar de sociala nätverk som människan är beroende av och kan exempelvis inkludera 
familj, släkt och vänner. Det kan även röra sig om arbetsplats, myndigheter eller andra 
människor individen haft kontakt med (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 13-17). I ett barns 
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närmiljö eller sociala sammanhang kan även grannskap, skola och fritidsmiljö ingå (Andersson, 
2013, s. 203-204).  
 
2.2 Bakgrund om ensamkommande barn  
I den globala världen idag finns det flera olika orsaker till att människor migrerar från sina 
hemländer. Orsaken till att ensamkommande barn migrerar har sitt svar i både historiska, 
ekonomiska och politiska bakgrunder. Ekonomiska bakgrunder kan avse ekonomiska skillnader 
mellan olika länder och politiska bakgrunder kan handla om krig, fattigdom, konflikter och 
resursfördelningen i länder. Orsaken till att ensamkommande barn migrerar kan ha sin grund i 
både individuella och strukturella orsaker. Majoriteten av denna grupp har varit med om 
traumatiska upplevelser innan och under migrationen. Ensamkommande barn kan fly på grund 
av exempelvis rädslan för att bli barnsoldat eller gatubarn. Ensamkommande barn kan på eget 
initiativ valt att migrera men deras föräldrar kan även ha fattat beslutet. Det föreligger många 
orsaker till varför ensamkommande barn migrerar till ett annat land. En eventuell gemensam 
nämnare för ensamkommande barn är att de migrerar i hopp om att få ett bättre liv i ett annat 
land (Socialstyrelsen, 2013b, s. 10).  

Ensamkommande barn är en heterogen grupp med varierande kön, ålder, etnicitet, religion, 
tidigare upplevda erfarenheter och livsförhållanden (Wernesjö, 2011, s. 496) Oavsett 
anledningen till migrationen består gruppen av barn som borde bli bemötta utifrån det faktum 
att de är minderåriga. Dessa barn har även tillfälligt eller permanent berövats sin stadigvarande 
uppväxt- och familjemiljö och behöver särskilt stöttning för sin livsföring (UNCHR, 2014, s. 
7). 

 
2.3 Sveriges mottagande av ensamkommande barn  
Sveriges mottagande av ensamkommande barn är inget nytt fenomen. Under första och andra 
världskriget sände Tyskland judiska barn till Sverige och Finland skickade på 1930-talet finska 
barn under vinterkriget till Sverige. Ungern skickade också barn utan vårdnadshavare när den 
ungerska revolutionen bröt ut år 1956 (Socialstyrelsen, 2013c, s. 9). 

Ahlström och Wallin (2005, s. 130-131) menar att på 1980-talet började ensamkommande 
barn komma till Sverige för att söka asyl. Det var främst pojkar som hade flytt för att inte riskera 
att hamna i militärtjänst i hemlandet. Andra ensamkommande barn hade också flytt från sitt 
hemland på grund av politiska skäl. Många av barnen hade erfarit traumatiska upplevelser av 
tortyr och krig. De hade också varit med om traumatiska upplevelser i form av separationen 
från familj, släkt och vänner i hemlandet. 

Migrationsverket redovisar statistik av antalet asylsökande personer i Sverige från 
perioden 2000-2014. År 2000 var det 16 303 asylsökande i landet varav 350 av dem var 
ensamkommande barn. År 2014 hade antalet asylsökande ökat till 81 301 varav 7049 var 
ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016a). Största delen av de ensamkommande barnen 
som ansökte om asyl år 2014 hade medborgarskap i Afghanistan. Totalt 1547 härstammade från 
Afghanistan, 1456 från Eritrea, 1233 från Syrien och 1118 från Somalia. Vidare var 448 stycken 
statslösa, 381 kom från Marocko, 126 från Algeriet och 740 var från övriga länder 
(Migrationsverket, 2014, s. 174). 

År 2015 dubblerades antalet asylsökande till 163 000 personer. Detta är det högsta antalet 
asylsökande Sverige någonsin haft. Under år 2015 hamnade Sverige även på andra plats i 
Europa som mottagarland av asylsökande. Tyskland var det land som tog emot flest 
asylsökande men Sverige tog emot flest i förhållande till landets folkmängd (Migrationsverket, 
2016c). Till och med september månad 2015 ansökte 14 058 ensamkommande barn om asyl i 
Sverige och den 1 oktober var totalt 14 394 ensamkommande barn registrerade hos 
Migrationsverket (Migrationsverket, 2015, s. 1). Vidare beräknas det även inkomna fler än  
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30 000 ansökningar om asyl från ensamkommande barn år 2016 (Çelikaksoy &Wadensjö, 2016, 
s. 28). 
  
2.4 Olika myndigheters ansvarsområden  
I mottagandet av ensamkommande barn i Sverige har varje myndighet olika ansvarsområden. 
Trots detta har de skyldighet att tillgodose att barnen får den hjälp som behövs och därför är en 
samverkan mellan de olika aktörerna av yttersta vikt (Socialnämnden, u.å., s. 4-5). 
Migrationsverket ansvarar för att ta emot och pröva ansökningar om asyl och handlägga frågor 
rörande ekonomiskt bistånd. De utför också efterforskningar av barnens familjemedlemmar 
under asyltiden. De har även ansvar över att tillgodose ensamkommande barn ett offentligt 
biträde, göra åldersbedömningar, teckna överenskommelser med kommunerna om boende samt 
anvisa dem till en kommun som har ansvar för boende och omsorg (Migrationsverket, 2011, s. 
4-5).  

När Migrationsverket vidare anvisar ett ensamkommande barn till Socialtjänsten betraktas 
detta som en anmälan enligt 14 kap. 1 § 2 st Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Här startas en 
utredning enligt Barnens behov i centrum (BBIC). Vidare är det kommunen som ansvarar att 
utreda ensamkommande barns behov, fatta beslut rörande insatser och placering i boende. De 
utser även en god man eller förvaltare samt tillgodoser barnen skolundervisning. Socialtjänsten 
ska utföra en vårdplan samt en genomförandeplan för den enskilda personen. I vårdplanen ska 
det även ingå en introduktionsplan/etableringsplan som benämner hur Socialtjänsten och HVB-
hemmet ska arbeta för att hjälpa barnets integrering in i samhället. Socialtjänsten, den gode 
mannen, boendepersonalen samt skolpersonal ansvarar för att denna plan efterföljs 
(Socialnämnden, u.å., s. 3-7). 

Länsstyrelserna ansvarar för att det i kommunerna finns en beredskap för mottagande av 
ensamkommande barn. De förhandlar med kommunerna om mottagande, om tillgången på 
platser samt samordnar arbetet mellan kommuner och myndigheter. Landstinget är ansvarigt 
för att ensamkommande barn och får ta del av samma hälso- och sjukvård som övriga bosatta i 
landet. Socialstyrelsen ansvarar för att författa föreskrifter, allmänna råd och vägledning 
rörande ensamkommande barn. IVO ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvård och 
Socialtjänst. Skolverket ansvarar för främjandet av barns tillgång till utbildning och en trygg 
skolmiljö. Skolverket ansvarar för frågor som rör ensamkommande barn inom sitt 
verksamhetsområde (Migrationsverket et al., 2015, s. 10-12). 
  
2.5 Bakgrund om HVB-hem  
Sedan flera sekel tillbaka har institutioner för barn och ungdomar funnits i Sverige. I samband 
med tillväxten av den sociala barnavården uppkom placering på institutioner av sociala 
myndigheter. Det var aktuellt för barn och ungdomar som ansågs ha ett oacceptabelt beteende 
eller en otillfredsställande livssituation. Efter Socialtjänstreformen på 1980-talet ändrades den 
då traditionella institutionsvården. Vården av barn och ungdomar skulle istället ske i fosterhem 
medan institutionsvården skulle ske som ett komplement till fosterhemsvården. Dessa 
institutioner benämns för HVB-hem. Verksamheterna varierar och kan både vara av större eller 
mindre grad. Vidare kan dessa verksamheter drivas av olika huvudmän, t.ex. staten, landstinget, 
kommuner eller enskilda bolag (Sallnäs, 2000, s. 1-3).  

Socialstyrelsen (2013a, s. 27) redovisar statistik över samhällsvården för barn och unga 
från 2000-2011. Här framkommer att heldygnsvård enligt SoL eller 4 § Lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ökade med 80 % under denna period och 
förklaras av ett högre tryck från ensamkommande barn. Det har även skett en ökning av 
privatdrivna HVB-hem. Den 1 november 2011 vart 5000 barn placerade i HVB-hem varav cirka 
50 % i privatägda HVB-hem. 
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2.6 Förhållanden på HVB-hem  
HVB-hem eftersträvar en familjehemsliknande omsorg och tillgodoser de boende med någon 
form av behandling. På HVB-hem finns personal med yrkesmässig utbildning som arbetar för 
barnens omsorg och stödbehov (Sallnäs, 1999, s. 125). 

Bestämmelser för HVB-hem regleras i SoL, Socialtjänstförordningen och i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende. 
IVO (2016b) benämner bland annat att en sådan verksamhet ska uppfylla krav på god kvalitet 
och säkerhet samt att den ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Det ska även finnas 
ett beviljat tillstånd för att bedriva sådan verksamhet.  

IVO ansvarar för tillsynen av HVB-hem inom Socialtjänsten och personal på dessa hem 
har en skyldighet att efterfölja lagstiftning, t.ex. lex Sarah. Detta innebär att personalen har en 
anmälningsplikt vid missförhållande eller risk för missförhållanden på hemmet. Vidare kan 
även barn som är placerade på HVB-hem anmäla missförhållanden till IVO om det inte 
uppmärksammats av kontaktpersonen eller Socialtjänsten (Migrationsverket et al., 2015, s. 10). 

Utifrån ett pressmeddelande från Socialstyrelsen (2016) framkommer att reglerna för 
HVB-hem ska förenklas med orsak av den ökade strömmen av ensamkommande barn till 
Sverige. Detta ska ske med anledning av att minska trycket på landets kommuner rörande 
boendesituationen för ensamkommande barn och för att öka kapaciteten. De undantag från 
bestämmelserna som kommer att införas är dels att HVB-hemmens föreståndare inte behöver 
vara högskoleutbildad dels att det inte behöver vara bemanning av personal dygnet runt. Det 
gäller på HVB-hem för barn från 16 år där ingen behandling eller mottagande av personer med 
psykisk funktionsnedsättning sker. 

Ensamkommande barn som placeras i ett HVB-hem befinner sig i en krissituation och 
många av barnen kan ha en misstro mot vuxna. De kan ha svårigheter att känna tillit till 
omgivningen och de kan ha en negativ självbild. Därför behöver de få möjlighet att utveckla 
tillit och förtroende för omgivningen. Mot bakgrund av ovanstående kan boendepersonalen på 
HVB-hemmen ha en svår och ansvarsfull roll. Verksamheterna bemöter till stor del barnens 
emotionella och sociala behov samt utbildning och hälsa. En annan positiv faktor är att många 
HVB-hem tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. De tar även hänsyn till deras 
kön, etnicitet och sexuella identitet. Dock finns det vissa saker som behöver förbättras, bland 
annat säkerheten, barnens möjligheter till delaktighet och beaktandet av deras integritet. Vidare 
behöver behandlingsmetoderna tydliggöras och det dagliga arbetet behöver dokumenteras för 
att kunna kvalitetssäkras och utvärderas (Socialstyrelsen, 2009, s. 3, 6, 8, 10). 

I 3 kap. 1 § SOSFS 2003:20 fastställs att ett HVB-hem ska ha de lokaler och den utrustning 
som är behövlig, för att den boende ska få den vård och behandling som är nödvändig och 
uppfylla kraven på säkerhet. I ett allmänt råd från förordningen benämns att den enskilde bör 
ha ett eget rum på ett HVB-hem. IVO (2016a) understryker dock att denna rekommendation 
inte är juridisk bindande. På grund av den akuta boendesituationen för ensamkommande barn 
är detta inte prioriteten, utan fokus ligger istället på säkerheten vid HVB-hemmen. 
  
2.7 Ensamkommande barns rättigheter  
Den 20 november år 1989 skapades FN:s konvention om barns rättigheter och ensamkommande 
barns rättigheter definieras i Barnkonventionens fyra huvudsakliga principer.  
 

● Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter (artikel 2) 
● Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla beslut (artikel 3) 
● Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 
● Varje barn har rätt att komma till tals (artikel 12) (UNICEF, 2009, s. 11, 14-18).  
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I Barnkonventionen benämns även att barn som är på flykt har samma rättigheter som andra 
barn. De har rätt till hälso- och sjukvård, trygghet och skydd, en acceptabel levnadsstandard, 
skolgång, att behålla sitt modersmål, möjligheten att lära sig ett nytt språk samt till lek och 
kulturella aktiviteter. De har även rätt att få hjälp att eftersöka familjemedlemmar och att få 
återförenas med sin familj. Slutligen har barn som varit utsatta för övergrepp eller väpnade 
konflikter rätt till social återanpassning och rehabilitering (Gustafsson & Lindberg, 2016, s. 32-
34). 

Enligt 6 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381), FB, har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god uppväxt. I enlighet med 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande 
rörande beslut om boende, vårdnad samt umgänge. Barnets bästa benämns även i SoL och LVU. 
 
3. Tidigare forskning  
Inom forskning delas migrationsprocessen ofta upp i tre olika faser, vilket är pre-migration, 
migration och post-migration. Pre-migrationen avser tiden i hemlandet där personen drabbats 
av påfrestningar som leder till att denne överväger att migrera. Om barnet går i skola avbryts 
även dennes utbildning. Migrationen avser tiden under resan eller flykten från hemlandet vilket 
är en farlig process på grund av att barnet utsätts för svåra livsförhållanden. Barnet kan 
exempelvis tillbringa längre perioder i flyktingläger eller uppleva situationer av våld. Barnet 
har separerats från sin familj och sitt sociala nätverk och framtiden är oviss. Post-migration är 
perioden i det nya värdlandet och här ställs barnet inför en hel del svårigheter som att lära sig 
ett nytt språk, omvandla sin kulturella identitet och barnet kan även utsättas för social isolering 
eller diskriminering (Guzder et al., 2011, s. E959-962). 

 
3.1 Psykosocial hälsa hos ensamkommande barn 
I tidigare forskning är psykisk hälsa hos ensamkommande barn ett uppmärksammat ämne. I en 
studie utförd av Tempany (2009, s. 301) beskrivs att det internationella intresset av psykisk 
hälsa hos flyktingar har ökat på senare år. Detta är på grund av att psykisk hälsovård betraktas 
som en viktig prioritet för flyktingar efter att de basala behoven blivit tillgodosedda. Numera 
tillämpas begreppet psykosocial hälsa mer frekvent framför psykisk hälsa inom 
forskningsområdet då det anses vara mindre stigmatiserande och mer adekvat erkänt av den 
sociala världen.  

En studie påvisar att depression, ångest och PTSD är vanligt förekommande hos 
ensamkommande barn. Psykopatologi benämns främst som den huvudsakliga följden av 
flyktingupplevelser inom detta forskningsområde. Trots detta finns det många frågor som inte 
kan besvaras rörande den psykiska hälsan hos ensamkommande barn. Detta generella fokus kan 
resultera i svårigheter att inkludera bredare psykosociala faktorer som påverkas av 
migrationsprocessen (McGregor, Melvin & Newman, 2015, s. 371). En annan studie påvisar 
att ensamkommande barn är en riskgrupp för psykisk ohälsa. Orsaken till det är på grund av de 
traumatiska händelser barnen upplevt genom flykten från hemlandet, separationen från 
familjemedlemmarna samt etableringsprocessen i ankomstlandet. Att som ung separeras från 
sina familjemedlemmar är ett stort hot mot den psykiska hälsan eftersom föräldrarna är en viktig 
stödkälla för barn i utsatta positioner (Broekaert, Derluyn & Mels, 2009, s. 291). Ytterligare en 
studie antyder att ensamkommande barn löper större risk för psykologiska problem som 
exempelvis depression och PTSD jämfört med barn som kommer i sällskap med familjen till 
ankomstlandet (Hodes, Kramer & Sanchez-Cao, 2013, s. 651).  

Al-Baldawi (1998, s. 2228) belyser i en studie bland flyktingar att psykiska och somatiska 
symptom kan vara tecken på disharmoni i familjeliv och socialmiljö samt relatera till den 
sociala miljön som de lever i. De symptomen de påvisat kan även relateras till den stress som 
beskrivs som en naturlig reaktion orsakad av migrationen. 
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de Wal Paastor (2015, s. 245-246) beskriver i sin studie att på grund av avsaknad av 
föräldrastöd behöver ensamkommande barn bemöta ett antal psykosociala utmaningar. Det är i 
form av separation och förlust samt behovet av att anpassa sig och integreras in i ett nytt 
samhälle. Utvecklingsutmaningar i tonåren blir även mer komplicerade på grund av de tidigare 
upplevda traumatiska händelserna samt den exilrelaterade stressen som väntar vid livet i 
ankomstlandet. Trots att gruppen anses vara utsatt är det unga personer som lyckats ta sig till 
ankomstlandet helt själva och de är resursfulla individer. Avgörande faktorer för barnens 
psykiska hälsa och deras integration är en adekvat utbildning och omsorg under de första åren 
samt deras engagemang för framgång. Psykisk ohälsa är ett uppmärksammat problem hos 
gruppen. Det förekommer däremot inte mycket forskning kring de psykosociala problem som 
uppstår i samband med bosättningen i ankomstlandet och dess betydelse för gruppens funktion 
i det vardagliga livet. För ett fungerande stöd behöver både gruppens psykosociala hälsa, 
skolupplevelser och behov tas i beaktande.  

I en studie av Kohli och Mather (2003, s. 201) beskrivs tre olika psykologiska barriärer 
som ensamkommande barn behöver gå igenom när de anländer till ett nytt land. 1) Denna grupp 
är främlingar i ett nytt land och kan inte rutinerna, vanorna och reglerna i det nya landet. De 
behöver anpassa sig för att kunna integreras. 2) Barnen kan ha svåra minnen som de blivit 
traumatiserade av och för att bli kvitt det förflutna behöver de därför förlita sig på hjälp hos 
främmande människor. 3) Om barnen får omvårdnad via Socialtjänsten i ankomstlandet 
behöver de även ta sig igenom en labyrint av omvårdnads- och hjälpsystem, parallellt med det 
svåra Migrationssystemet.  

I en longitudinell studie utförd i Belgien framkom det höga nivåer av upplevda traumatiska 
händelser på mätningar hos ensamkommande barn. Det kunde vara traumatiska upplevelser i 
hemlandet, under migrationen och under första tiden i ankomstlandet. Dagliga stressfaktorer 
som exempelvis diskriminering, sociala och materiella faktorer, utbildningsmöjligheter och 
saknaden av sin familj hade ökat över tiden. Antalet dagliga stressfaktorer hade en stor inverkan 
på alla subskalor i studien och ju flera dagliga stressfaktorer som fanns, desto mer psykiska 
hälsoproblem hade deltagarna. Den psykiska ohälsan var relativt hög och oförändrad hos denna 
grupp vid alla mätningar. Antalet dagliga stressfaktorer gav starka effekter på sambanden till 
psykiska problem medan effekterna av traumatiska upplevelser var mer begränsade till att 
kopplas till psykiska problem. Studien visade att det mest anmärkningsvärda resultatet var 
gruppens ökade erfarenheter av diskriminering och andra sociala faktorer (Broekaert, Derluyn, 
Lammertyn & Vervilet, 2014, s. 340-343).  

Forskning visar att många ensamkommande barn inte kan återhämta sig från de 
traumatiska upplevelser de erfarit förrän de har skapat sig ett nytt liv i ankomstlandet eller 
återförenats med sin familj i hemlandet (Ahlström & Wallin, 2005, s. 130). I en annan studie 
beskrivs ensamkommande barns känslor och upplevelser av den långa asylprocessen där många 
kände sig misstrodda och kränkta. Vissa kände sig tacksamma över ett besked om 
uppehållstillstånd medan andra upplevde detta som ett avslut från barndomen och de anhöriga. 
Skuldkänslor över att ha överlevt flykten från hemlandet och en press att leva upp till 
förväntningarna från familjen i hemlandet förekom även (Ascher, 2009, s. 1255).  

I en rapport rörande barns psykosociala utveckling i asylärenden beskrivs att gruppens 
utveckling påverkas av både arv och miljö. Här är både samspelet med närmiljön och familjen 
samt det omgivande samhället en viktig faktor för individens utveckling. Barnets självtillit och 
tillit till omgivningen påverkas av huruvida samspelet sker med omgivningen. Psykisk hälsa är 
ett resultat av samspelet mellan barnets individuella egenskaper samt olika miljöfaktorer. Det 
indirekta samspelet med barnets sociala miljö, samhälleliga och kulturella faktorer behöver 
också tas i beaktande av den psykosociala hälsan (Malmström, 2006, s. 8, 34). 

Hessle (2009, s. 35-36) beskriver att den hårda praxisen rörande möjligheter för 
ensamkommande barn att återförenas med sin familj i ankomstlandet är en viktig 
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integrationshämmande faktor för gruppen, vilket påverkar hela livssituationen. Viktiga aspekter 
av de psykosociala förhållandena är förståelsen för mångfalden gruppen representerar, 
förhållande mellan barnet och den omgivande samhällskontexten. En annan viktig aspekt är 
tystnaden barnen förmedlar till vuxna personer i omgivningen och forskare som studerat detta 
forskningsområde. 

Ahlström och Wallin (2005, s. 135-142) har studerat en grupp unga afghanska mäns 
upplevelser av hur deras livssituation ser ut efter sju år i Sverige. Resultatet påvisar att de flesta 
deltagare efter flera års studier fått arbete vilket gett deltagarna en känsla av kontroll och ökat 
deras självständighet De hade upplevt en ökad livskvalité i takt med deras ökade 
språkkunskaper i svenska. Männens sociala nätverk bestod av sociala kontakter i från samma 
etniska grupp och svenska vänner bestod av arbetskollegor. De flesta hade bearbetat sina 
problem och lyckats integrera sig i det svenska samhället medan vissa upplevde känslor av 
ensamhet, utanförskap i samhället, förtvivlan och ett bristande socialt stöd.  
  
3.2 Separationen från anhöriga och det sociala nätverket 
Wernesjö (2012, s. 501-503) beskriver att separationen kan ha skett genom att föräldrarna har 
skickat bort dem eller orsakats av krig, försvinnande, förföljelse eller att föräldrarna har gått 
bort. Separationen från föräldrarna kan innebära en emotionell förlust av stöd och trygghet men 
även av förebilder och sin socialisationsprocess. Sourander (1998, s. 723-724) menar att 
familjen har en stor betydelse för den emotionella tryggheten under migrationen och även i det 
nya ankomstlandet i väntan på ett asylbeslut. Groark, Sclare och Raval (2011, s. 426-427) 
beskriver i sin studie att avsaknaden av en vårdnadshavare och det emotionella stödet från en 
vårdnadshavare riskerar att förvärra den nya stressade, livssituationen för barnen i värdlandet.  

I en rapport utgiven av Migrationsverket et al. (2014, s. 73) förklaras att bevarande och 
återställning av ensamkommande barns familj är högsta prioritet för barnets långsiktiga hälsa. 
Melander & Stretmo (2013, s. 11) belyser i sin studie att trots distansen mellan barnet och 
familjen behöver inte kontakten eller de känslomässiga familjebanden försvinna. Föräldraskap 
kan ske på distans vilket gör det möjligt för ensamkommande barn att få socialt stöd från 
familjen och en emotionell bekräftelse av att känna sig älskad. Det kan även vara negativt då 
många kan känna en stark oro över familjen och hälsan kan påverkas av hur familjen har det.  

I Broekaert, Derulyn och Mels (2008, s. 757) studie belyses vikten av det sociala nätverket. 
Upplösningen av det sociala nätverket och familjen har en stor negativ inverkan på 
ensamkommande barns psykiska hälsa. Det saknas kännedom och forskning kring vilken roll 
det sociala stödet spelar i dessa barns liv. I studien benämns fyra typer av socialt stöd; 
emotionellt stöd, informativt stöd, socialt sällskap samt instrumentellt stöd. Det sociala stödet 
gynnar en individs hälsa genom att tillgodose stabilitet, positiva upplevelser och känsla av 
egenvärde.  

Ascher (2009, s. 1254) menar att vissa ensamkommande barn även kan känna sig svikna 
av vuxenvärlden. Trots de traumatiska upplevelserna många ensamkommande barn upplevt i 
hemlandet eller migrationen är det förhållandena i ankomstlandet som är avgörande för hälsan 
på ett mer långsiktigt plan. Dyregrov (2010, s. 80) beskriver vidare att många barn hellre söker 
tröst hos vänner än vuxna i svåra situationer. Melander och Stretmo (2013, s. 82) förklarar att 
skolan och boenden för ensamkommande barn är platser där barnen oftast knyter 
vänskapskontakter. I en motion (1999/2000:Ub215) framkommer att barn har ett stort behov av 
att bli sedda, bekräftade, hörda och att ha goda relationer med vuxna i sitt liv. Vuxna förebilder 
är viktigt för att barnet ska kunna utvecklas till en självständig individ.  
 
3.3 Professionella aktörers betydelse   
Ensamkommande barn har separerats från sin familj och har därför få vuxna förebilder som kan 
vara ett stöd med t.ex. gränssättning i det nya landet. Professionella aktörer har därför en 
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betydande roll i mötet med dem (Lind Jaktlund, 2016, s. 69). Professionella aktörer behöver 
möta gruppen med ett professionellt stöd. Det är viktigt att de inte efterforskar för mycket i 
barnents förflutna utan fokuserar på det barnet anser vara meningsfullt för dagen och framtiden 
(Ahlström & Wallin, 2005, s. 378). 

Groark et al. (2011, s. 434-436) hävdar att stödjande vänskapsrelationer och 
yrkesverksamma kan hjälpa ensamkommande barn i det nya ankomstlandet. För barnen i 
studien innebar stödjande relationer känslan av att kunna anförtro sig till någon för att kunna få 
vägledning, stöd, information och säkerhet. Barnen upplevde dessvärre inte att de hade några 
säkra och stödjande relationer och kände instabilitet och osäkerhet i det nya landet. Corcoran, 
O’Toole Thommessen och Todd (2015, s. 20-21) redovisar däremot i sin studie att fem av sex 
stycken ensamkommande afghanska pojkar hade sett personalen på boendena, gode män och 
vänner med liknande bakgrunder som ett viktigt socialt stöd under deras första tid i Sverige. 

Om de ensamkommande barnen inte har släktingar och bekanta i ankomstlandet kommer 
deras nätverk till en början bestå av främst professionella kontakter, vilket barnen inte valt utan 
blivit tilldelade. Det kan t.ex. vara boendepersonal på HVB-hem, gode män, socialarbetare och 
skolpersonal. Rollernas gränser kan te sig diffusa då det emotionella stödet behandlas med 
praktiskt och formellt stöd som tidigare varit föräldrarnas ansvar. Boendepersonal på HVB-
hem för ensamkommande barn har inte det huvudsakliga föräldraansvaret men är viktiga 
aktörer för gruppen. De agerar som en stödperson för att hjälpa dem att integreras. 
Boendepersonalen hjälper till med praktiska saker i vardagslivet och kan vara ett viktigt stöd 
för barnen i kontakten med omgivningen eller myndigheter. Engagemang, lyhördhet, 
gemenskap, social integration, information, vägledning och uppmuntran är viktiga faktorer hos 
boendepersonalen för att barnen ska kunna känna tillit (Melander & Stretmo, 2013, s. 13, 16, 
76-77).  

Miljöterapi är en arbetsmetod som används inom HVB-hem. I denna metod är det viktigt 
med upprätthållandet av struktur och skapandet av positiva sociala relationer mellan personal 
och boende men även sinsemellan de boende. Gemensamma rutiner skapar en bra 
sammanhållning på boendet (Degners & Henriksen, 2007, s. 29-31).  

Det är viktigt att boendepersonalen har kännedom om betydelsen av meningsfulla 
relationer för denna grupp och att upprätta sådana relationer med barnen genom att ge dem 
vägledning och möjligheten att söka efter sina anhöriga i hemländerna (Groark et al., 2011, s. 
437).  
 
4. Metod  
4.1 Undersökningsmetod  
Metoden för denna studie är en deskriptiv kvalitativ forskningsdesign. En metod kan förklaras 
som ett vetenskapligt tillvägagångssätt och en kvalitativ forskningsdesign bygger främst på ord 
och text. Här ligger fokus på att försöka tolka och förstå betydelser och innebörder av det 
studerade fenomenet. Studien är tolkningsinriktad då förståelsen för det studerade fenomenet 
har grundas i tolkningar och uppfattningar av omvärlden (jmf. Bryman, 2011, s. 340-341; 
Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 14, 24-25). Inom den kvalitativa forskningen eftersträvas 
att undersöka egenskaper, innebörder och meningen hos ett fenomen (Widerberg, 2002, s. 15). 
En kvalitativ metodansats ansågs därför vara lämplig för att besvara studiens frågeställningar 
och därmed uppfylla dess syfte.  

I studien har även en deduktiv ansats tillämpats vilket innebär att slutsatser om enskilda 
företeelser härleds ur teorin. Här är det sociologen Derek Layders (Layder, 1997) teori om de 
sociala domänerna som har varit vägledande i studiens utformning, inriktning och metodansats 
(jmf. Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). Senare under analysförfarandet har även en induktiv 
ansats tillämpats vilket beskrivs mer under rubriken analysmetod.  
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4.2 Urval  
Urvalet består av sex intervjupersoner som arbetar på HVB-hem för ensamkommande barn (se 
tabell 1). Urvalsmetoden för rekryteringen av deltagare är ett målinriktat urval vilket är ett icke-
sannolikhetsurval. Här är det studiens syfte som varit styrande för urvalet då deltagarna har 
valts på ett strategiskt sätt med direkt hänvisning till syfte och frågeställningarna (jmf. Bryman, 
2011, s. 350, 392). Utifrån syftet blev kriteriet för urvalsgruppen just boendepersonal på HVB-
hem. Kravet på deltagare var att de skulle vara en intervjuperson från varje boende samt att 
intervjupersonerna skulle arbeta och ha en daglig kontakt med de ensamkommande barnen. 
 
Tabell 1: Översikt av studiens deltagare och HVB-hemmen. 

Deltagare Utbildning och 
Yrkestitel 

Yrkestitel och 
funktion 

Typ av 
HVB-hem 

Antal 
platser 

Målgrupp Geografisk 
plats 

Intervjuperson 1 
(pilotintervju) 

Samhällsvetenskap, 
freds- och 
utvecklingsstudier 
(kandidatexamen) 
samt Internationell 
administration och 
globala studier 
(masterexamen) 

Tidigare 
ungdomsassistent på 
HVB-hem. 
Nuvarande 
handläggare på 
mottagningsenheten 
på Migrationsverket 

Kommunalt 
HVB-hem 

12 Ensamkommande 
pojkar, 15-18 år 

Större 
kommun 

Intervjuperson 2 Kandidatexamen i 
beteendevetenskap, 
statskunskap.  

Boendepersonal Kommunalt 
HVB-hem 

16 Ensamkommande 
pojkar, 14-17 år 

Mellanstor 
kommun 

Intervjuperson 3 Kandidatexamen i 
beteendevetenskap 

Kurator Kommunalt 
HVB-hem 

11 Främst 
ensamkommande 
pojkar men även 
flickor, 14-17 år 

Mellanstor 
kommun 

Intervjuperson 4 Kandidatexamen i 
socialt arbete 

Kurator Kommunalt 
HVB-hem 

28 Ensamkommande 
pojkar och 
flickor, 13-17 år 

Mellanstor 
kommun 

Intervjuperson 5 Studerar 
beteendevetenskap 

Samordnare Privat 
HVB-hem 

9 Ensamkommande 
pojkar, 14-17 år 

Mindre 
kommun 

Intervjuperson 6 Kandidatexamen i 
beteendevetenskap, 
sociologi 

Behandlings- 
ansvarig 

Kommunalt 
HVB-hem 

21 Ensamkommande 
pojkar, 12-18 år 

Mindre 
kommun 

 
Tillvägagångsättet för rekryteringen av deltagare utfördes genom att via telefon kontakta både 
kommunala och privata HVB-hem i studiens utförandekommun och närliggande kommuner. 
Den fortsatta kontakten skedde via epost där deltagarna fick ta del av ett informationsblad om 
studien (bilaga 1). När intervjuguiden var färdigställd skickades även den till deltagarna via 
epost för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna (bilaga 2). 

Först genomfördes en pilotintervju. Intervjupersonen för pilotintervjun valdes på grund av 
att denne hade arbetslivserfarenheter med gruppen ensamkommande barn och nyligen arbetat 
på ett HVB-hem för ensamkommande barn. Pilotintervjuns syfte var att testa intervjufrågorna 
och göra en bedömning av intervjuguidens trovärdighet innan intervjuerna skulle äga rum (jmf. 
Bryman, 2011, s. 258). Pilotintervjun genomfördes via telefon på grund av geografiskt avstånd 
men spelades in med intervjupersonens godkännande. Pilotintervjun blev lyckad och 
tillhandahöll forskarna med ett informationsrikt och användbart material till studien. 
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Intervjupersonen tillfrågades om intervjun fick användas i studien och intervjupersonen var 
positiv till detta och blev således den första deltagaren. Efter pilotintervjun omformulerades 
några av intervjufrågorna marginellt, inför de resterande intervjuer som skulle utföras.  
  
4.3 Datainsamlingsmetod 
Den valda datainsamlingsmetoden är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011, 
s. 415) beskriver detta som en intervju där forskaren utgår från en intervjuguide med specifika 
teman. Dessa behöver inte tas i följdordning och här har deltagarna stor möjlighet att själva 
utforma sina svar.  

Fördelen med att utföra kvalitativa intervjuer är att här kan olika innebörder och förståelser 
av det studerade fenomenet undersökas på ett mer djupgående plan (Arksey & Knight, 1999, s. 
32-33). Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod om deltagarnas förståelse för ett fenomen 
eftersträvas och med utgångspunkt ur detta är kvalitativa intervjuer en lämplig 
datainsamlingsmetod för studiens syfte (jmf. Widerberg, 2002, s. 17).  

Innan intervjutillfällena skapades en intervjuguide bestående av olika teman relevanta för 
syftet (se bilaga 2). Intervjuguiden utformades utifrån Layders olika sociala domäner (se figur 
1). För att göra dessa domäner applicerbara och begripliga bildades teman. Den 
psykobiografiska domänen benämns i intervjuguiden som ensamkommande barns bakgrund, 
den situationsbundna aktivitetens domän benämns som interaktion, den sociala inramningens 
domän benämns som den omgivande kontexten och de kontextuella resursernas domän benämns 
som integrering i samhället. Utifrån dessa teman formades därefter ett antal frågeställningar. 
Intervjuguiden fungerade som en hjälpreda under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och 
transkriberingen av intervjuerna påbörjades omgående efter intervjutillfället (jmf. Arksey & 
Knight, 1999, s. 7; Bryman, 2011, s. 414-415; Widerberg, 2002, s. 68).  
 
4.4 Analysmetod  
Det insamlade empiriska materialet har analyserats utifrån en deduktiv och induktiv 
innehållsanalys och är inspirerad av Hällegren Graneheim och Lundmans (2012) 
tillvägagångssätt med avseende på kvalitativ innehållsanalys. Deduktiv metodansats innebär att 
analysen i förväg formats utifrån en teori. Induktiv metodansats innebär en analys av texter där 
den inte är utformad i förväg av en teori (jmf. Hällegren Graneheim & Lundman, 2012, s. 188-
189).  

Analysmetoden innehållsanalys kan på ett systematiskt sätt strukturera textinnehåll från 
olika slags texter och i detta fall på transkriberade intervjutexter. I innehållsanalys kan flera 
aspekter mätas och räknas som exempelvis uttryck, ord och metaforer, men det gemensamma 
för denna undersökning är innehållet i texterna och deras innebördaspekter. Tillvägagångsättet 
kan se olika ut men innebär i sin helhet att forskaren först bekantar sig med data-materialet för 
att få en helhet och samlad bild över empirin (Bergström & Boréus, 2012, s. 50-55). 
Innehållsanalys ansågs passa föreliggande studie eftersom den utgår från kvalitativa 
semistruktuerade intervjuer. En analysenhet är den textenhet som avses behandlas och i studien 
är de transkriberade intervjutexterna analysenheten (jmf. Bergström & Boréus, 2012, s. 54; 
Hällegren Graneheim & Lundman, 2012, s. 190). Fortsättningsvis har analysprocessen skett på 
följande vis:  
 

● Intervjutexterna har delats in i fyra domäner, vilka är delar som omfattar ett specifikt 
område och utgör en struktur som är möjlig att identifiera genom en låg grad av tolkning. 
Dessa domäner har på förhand formulerats utifrån Layders teori (1997). Härmed har 
analysen antagit en deduktiv ansats (jmf. Hällegren Graneheim & Lundman, 2012, s. 
190-191).  
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● Därefter har forskarna noggrant studerat respektive domän i alla intervjuer och induktivt 
sökt efter både manifest samt latent innehåll. Detta innebär att både konkreta och 
underliggande budskap eftersökts (jmf. Hällegren Graneheim & Lundman, 2012, s. 190-
191). Utifrån dessa tolkningar har olika kategorier utformats, vilket är ett begrepp som 
kan representera en företeelse i verkligheten (jmf. Bryman, 2011, s. 517).  

● Utifrån de olika kategorierna har övergripande teman och underteman utformats. Ett 
tema är den ”röda tråden”, det abstraherade meningsinnehållet i en text och intar oftast 
en specifik riktning (jmf Bryman, 2011, s. 290; Hällegren Graneheim & Lundman, 
2012, s. 190-191). 

 
Därefter har forskarna redovisat resultatet och analyserat det som framkommit utifrån Layders 
(1997) teori om de sociala domänerna. I resultat och analysavsnittet har även deltagarnas 
synpunkter illustrerats genom olika citat som har valts ut på ett objektivt sätt för att fånga 
essensen av de olika valda temana och underteman.  
 
4.5 Etiska överväganden  
Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav som forskare behöver beakta vid utförandet av 
studier. I denna studie har dessa forskningsetiska krav efterföljts genom att alla deltagare har 
blivit informerade om studiens syfte (informationskravet) och att det råder frivilligt deltagande 
(samtyckeskravet). Vidare har alla personuppgifter behandlas varsamt. Alla deltagare har 
anonymiserats (konfidentialitetskravet) och informationen som framkom under intervjuerna har 
endast tillämpats för denna studie (nyttjandekravet) (jmf. Vetenskapsrådet, 2012).  

Andra viktiga krav inom forskningsetiska överväganden är individskyddskravet samt 
forskningskravet. Individskyddskravet innebär att deltagarna inte får utsättas för kränkning, 
psykisk eller fysisk skada under studiens gång. Forskningskravet innebär att metoder förbättras 
och att tillgänglig kunskap fördjupas inom olika områden och forskningen. Inom forskning 
behöver forskare göra ett övervägande mellan dessa krav (Vetenskapsrådet, 2012). Utifrån 
denna studie kan individskyddskravet bli känsligt då studiens målgrupp ensamkommande barn 
inte är de primära deltagarna utan boendepersonalen på HVB-hem. Det medföljer även en del 
etiska dilemman med att intervjua ensamkommande barn. De är minderåriga och har dessutom 
varit med  om svåra upplevelser och därmed löper en risk att re-traumatiseras. Därför valdes att 
istället intervjua boendepersonalen (jmf. Lundberg, 2009, s. 88; Vetenskapsrådet, 2011, s. 43).  
 
4.6 Studiens tillförlitlighet  
Kvalitativa studier kan bedömas utifrån fyra olika kriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet omfattar själva beskrivningen 
av en social verklighet och hur pass trovärdig den är. Trovärdigheten i studien anses vara hög 
genom att en respondentvalidering utförs vilket innebär en utvärdering och kvalitetssäkring av 
resultatet. Då det är forskarna som tolkat boendepersonalens utsagor om ensamkommande 
barns psykosociala hälsa och inte barnens upplevelser i sig är det viktigt att resultatet faktiskt 
speglar deltagarnas uttalanden. Därför skickades de transkriberade intervjuerna efter 
sammanställningen till studiens deltagare (jmf. Bryman, 2011, s. 352-356). 

Överförbarhet handlar om hur pass överförbart resultatet av en studie är till en annan miljö. 
Föreliggande studie anses ha en låg överförbarhet i och med en liten urvalsgrupp på enbart sex 
personer med en gemensam nämnare, sin profession. Studiens resultat är därför inte 
generaliserbart utifrån en omfattande population utan kan snarare fokusera på företeelserna och 
betydelserna av de olika deltagarnas arbete på de olika HVB-hemmen (jmf. ibid.). 

Pålitligheten avser en fullständig och tillgänglig redogörelse för undersökningens olika 
faser. Studien anses ha en hög pålitlighet eftersom alla steg i forskningsprocessen är 
väldokumenterade och finns tillgängliga som redogörelse. Problemformuleringen i studien är 
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tydlig, undersökningspersonerna är valda efter urvalskriterierna samt fyllig data utifrån 
intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna har skrivits för att efterlikna intervjupersonernas 
svar för att undgå missuppfattningar. Analysmetoden har valts med omsorg och efterföljts i 
samband med att resultatet sammanställts till teman och underteman av de olika domänerna i 
Layders (1997) teori. För att bedöma en studiens kvalitet och tillämpning kan forskaren även 
tillämpa utomstående granskare vilket har skett genom kontinuerlig handledning under 
uppsatsskrivandet (jmf. Bryman, 2011, s. 352-356). 

Slutligen avser möjlighet att styrka och konfirmera att forskaren inte medvetet låtit 
personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka själva utförandet av en studies 
slutsatser. Forskarnas förförståelse för ensamkommande barn i denna studie är att det är en 
utsatt grupp på grund av att de separerats från sin familj, varit med om svåra upplevelser, är 
minderåriga och dessutom inte kan det svenska språket. Forskarna ser även dem som modiga 
barn med en inre drivkraft. Det är även viktigt att komma ihåg att det inte endast är en sårbar 
grupp utan helt vanliga barn. Studiens möjlighet att styrka och konfirmera anses vara relativt 
hög, genom att forskarna informerat om sin föreliggande förförståelse. På så vis har forskarna 
blivit medvetna om sin förförståelse och tagit det i beaktande under studiens utförande. 
Forskarna har i den möjligaste månen försökt vara objektiva och utgått från den valda teorin 
och tidigare forskning framför egna värderingar i tolkningarna av resultatet (jmf. ibid.). 
 
5. Teori och operationalisering av teorin 
5.1 Layders teori - De sociala domänerna  
Sociologen Derek Layder (1993) utvecklade teorin om sociala domäner där han försöker 
sammanfläta olika ansatser inom social forskning och senare utvecklar Layder (1997) en 
forskningskarta över olika nivåer av den sociala verkligheten. Dessa nivåer betraktas som 
sammanflätade, men samtidigt distinkta (Coniavitis Gellerstedt, 2005, s. 103-104). Layders 
huvudsakliga avsikt med teorin är att redogöra för hur vardagliga möten mellan människor kan 
ske genom att visa hur dessa möten skapas av sociala och psykologiska faktorer (Layder, 1997, 
s. 1). Teorin om de sociala domänerna är ett försök att upprätta en samhällsvetenskaplig teori 
och analys som utgör ett systematiskt alternativ till redan existerande metoder. Tidigare teorier 
inom samhällsvetenskapen har karaktäriserats av en förenklad bild av den sociala verkligheten 
och i teorin om de sociala domänerna försöker Layder motverka detta genom att 
uppmärksamma den flerdimensionella karaktären av socialt arbete (Layder (1997, s. vii). Detta 
avspeglas i den forskningskarta som har utvecklats och illustreras nedan (se figur 1):  

 
Figur 1: Layders teori om sociala domäner (Layder, 1997, s. 78).  
Översättning: Coniavitis Gellerstedt (2005, s. 107.)  
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De sociala domänerna består av fyra beroende och inflätade domäner som benämns för 
psykobiografi, situationsbundna aktiviteter, social inramning och de kontextuella resurser. 
Domänerna fokuserar på den sociala interaktionen i konkreta sammanhang eller kontexter 
(Coniavitis Gellerstedt, 2005, s. 104-105). De olika domänerna sammanflätas av sociala 
relationer, makt och praktiker vilka illustreras av linjerna i figur 1. Dessa sammanflätningar 
påverkas av livsvärldens element samt systemelement (Layder, 1997, s. 77-80, 82, 84). 
Livsvärlden innebär den värld som sociala aktörer är trogna till genom deras levda 
erfarenheter som de sociala aktörerna förstår världen utifrån (Rosberg, 2012, s. 110). 
Systemelement innebär reproducerade funktioner i samhället. Detta kan exempelvis vara 
ekonomiska marknader och byråkratiska organisationer som förmedlar maktrelationer. 
Livsvärldens- och systemelement avser den sociala verklighetens olika delar och mellan dessa 
föreligger ett ömsesidigt förhållande (Layder, 1997, s. 77-80, 82, 84).  

Layders teori om de sociala domänerna kan i denna studie bidra till en ökad förståelse för 
boendepersonalens arbete med ensamkommande barns psykosociala hälsa i syfte att främja 
deras integrering i samhället. Genom de fyra olika domänerna kan detta förstås från individnivå 
upp till makronivå.  
 
5.1.1 Den psykobiografiska domänen 
Psykobiografi beskriver en individs livserfarenheter och binder samman både de subjektiva och 
objektiva aspekterna av en upplevelse (Layder, 1997, s. 47). I den psykobiografiska domänen 
ligger fokus på individens erfarenheter och minnen som kan vara känslomässigt laddade. Fokus 
ligger även i sociala relationer som antingen har spelat eller spelar en stor roll för att skapa 
individens förhållningssätt till den sociala omgivningen. Denna domän tar också hänsyn till att 
varje livshistoria är unik och att alla individer har en specifik självidentitet. Självidentiteter 
formas, utvecklas och uppstår genom individens egna erfarenheter och sociala kontakter under 
livets gång. Det är även ett resultat av individens föreställningar och handlingsdispositioner 
som är invävda i individens grupptillhörighet av kön, klass och etnicitet (Coniavitis Gellerstedt, 
2005, s. 105-107).  

I denna studie kommer den psykobiografiska domänen fokusera på personalens 
beskrivningar av ensamkommande barns erfarenheter och minnen som de har med sig från sitt 
hemland i och med flykten till Sverige. Deras minnen och erfarenheter kan vara känsloladdade 
och kan i sin tur påverka de andra domänerna. Den psykobiografiska domänen kan även ge en 
ökad förståelse för ensamkommande barns självidentitet samt hur deras tidigare upplevelser 
och personliga föreställningar påverkar deras interaktion. Inverkan på de andra domänerna kan 
ge sig i uttryck i deras nya liv i Sverige i samband med integreringen.  
 
5.1.2 Den situationsbundna aktivitetens domän 
Den situationsbundna aktivitetens domän handlar om möten mellan människor då det är minst 
två personer som är i varandras responsnärvaro. Här belyses individens förmåga att påverka 
beteendet av den andra närvarande samt förmågan att ändra sitt eget beteende utifrån den 
andres närvaro. Gemensamt för mötet och personerna är att det föreligger ett gemensamt 
intressefokus och personerna känner en responsnärvaro av varandras närhet. Här är en viktig 
fråga vem som anses vara inkluderad i mötet och vem som i resultat av detta betraktas som 
exkluderad. En situationsbunden aktivitet existerar endast genom närvaron av specifika 
människor vid vissa tidpunkter och platser (Layder, 1997, s. 85).  

Utifrån denna studie kan den situationsbundna aktivitetens domän appliceras på de 
ensamkommande barnens interaktion med omgivningen. Barnens interaktion kan ske genom 
skolmiljön, fritidsaktiviteter och genom andra viktiga personer i gruppens nätverk. 
Interaktionen kan väva in betydelsen av den kulturella identiteten, gemenskapen och 
samhörigheten i Sverige samt hur självbilden formas genom integreringen i det svenska 
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samhället. Boendepersonalens arbete med integreringsprocessen tar sig uttryck i hur de 
arbetar för att främja barnens psykosociala hälsa samt vilka viktiga faktorer som behöver tas i 
beaktande i arbetet.  
 
5.1.3 Den sociala inramningens domän 
Den sociala inramningens domän är den geografiska lokaliseringen av enskilda möten och 
sociala aktiviteter. Reproducerade relationer och handlingsmönster visar även ramarna för en 
social inramning. Sociala inramningen kan beröra allt från organisatoriska/formella 
sammanhang till informella sammanhang. Den sociala inramningen kan existera oberoende av 
enskilda aktörer men den påverkas även av inramningens rådande kulturella referensramar som 
i sin tur har en inverkan på individernas aktiviteter (Coniavitis Gellerstedt, 2005, s. 104-107; 
Layder, 1997, s. 87). Denna domän beskrivs som en mellanliggande social organisering som 
t.ex. arbete i form av statliga byråkratier och arbetsmarknader eller social organisering genom 
idrotts- och sociala föreningar, religiösa organisationer eller fritidsaktiviteter (Danermark, 
Ekström, Jakobsen & Karlsson, 1997, s. 242).  

I denna studie kommer den sociala inramningen beröra HVB-hemmet och andra sociala 
inramningar, det vill säga utomstående aktörer som har en samverkan med boendet rörande 
integreringsarbetet. Exempel på sådana aktörer kan vara skolan, de gode männen och 
fritidsorganisationer. Här kommer boendepersonalens integreringsarbete med barnen tas i 
beaktande och vilka möjligheter och begränsningar som föreligger i detta arbete. 
Maktpositioner kommer också beröras genom boendepersonalens relation med barnen och även 
hur boendepersonalen uppfattar att samhälleliga aktörers maktpositioner kan påverka barnens 
integrering i samhället. 

 
5.1.4 De kontextuella resursernas domän 
Layder beskriver att kontextuella resurser tillämpas av sociala aktörer i syfte att skapa deras 
sociala beteende. Kontextuella resurser kan delas in i tre olika kategorier; materiella, 
dominerande samt kulturella/diskursiva resurser. Materiella resurser avser exempelvis pengar, 
egendom eller äganderätt av objekt som har ett ekonomiskt värde. Dominerande resurser är 
förknippade med säkerställande av makt, auktoritet och kontroll över andra människor. Detta 
innebär att frånvaron av dominerande resurser skapar svårigheter för kontroll av andra. 
Kulturella/diskursiva resurser omfattar en mångfald av fenomen där praktiska, tekniska och 
mänskliga kunskaper och färdigheter inkluderas. Dessa krävs för en fullständig roll och 
meningsfull aktivitet i den sociala världen. Kännetecken av fenomenen är att de ofta har en 
diskursiv form av t.ex. normer, värderingar och ideologier (Layder, 1997, s. 80-81).  

Denna domän tar hänsyn till en makronivå och hjälper läsaren att inte tappa bort 
makroperspektivet trots att Layders lägger ett stor fokus på aktörsperspektivet. Det som 
intresserar Layder är på vilka sätt dessa resurser har för indirekt och direkt betydelse för 
specifika aspekter av sociala aktiviteter. Layder menar att resursernas tillgänglighet och 
åtkomsten samt frånvaron av dem är viktigt ur ett aktörsperspektiv. De är också viktigt att titta 
på hur dessa resurser kan påverka individers möjligheter till att göra olika aktiviteter (Coniavitis 
Gellerstedt, 2005, s. 104-107).  

I denna studie kan de kontextuella resursernas domän ge en bild över samhällets syn och 
samhällets resurser för ensamkommande barn utifrån ett makroperspektiv. Materiella resurser 
kan ses som samhällets tillgängliga resurser för ensamkommande barns integrering i Sverige. 
Dominerande resurser kan tolkas som lagstiftningen som berör denna grupp samt samhälleliga 
aktörers regler och ramverk. Samhället och samhälleliga aktörer har en kontroll över 
ensamkommande barn och har en stor inverkan på boendepersonalens arbete och barnens 
integreringsmöjligheter. Kulturella/diskursiva resurser kan i denna studie förstås som 
samhälleliga normer och värderingar gentemot gruppen ensamkommande barn och hur dessa 



17 
 

kan påverka integreringsmöjligheterna. Här berörs också frågor rörande gruppens jämställdhet 
i jämförelse med andra jämnåriga bosatta i landet.   
 
6. Resultat och analys 
6.1 Den psykobiografiska domänen 
6.1.1 Pre-migration 
Majoriteten av de ensamkommande barnen på HVB-hemmen är pojkar, men även flickor i 
åldersspannet 12-18 år. De flesta kommer ifrån Afghanistan, Somalia och Eritrea. De 
ensamkommande barnens bakgrund är varierande då vissa har många års skolgång bakom sig 
och en adekvat utbildning medan andra har varit barnarbetare. Barnen har haft olika 
levnadsförhållande i hemländerna, men de flesta flyr från exempelvis fattigdom, krig, tortyr 
eller terrorgrupper och söker ett annat liv. Intervjuperson 6 menar att barn som flyr från Eritrea 
och Somalia oftast gör det på grund av politiska skäl. De från Afghanistan kan ha flytt på grund 
av utsatthet av religiösa skäl. Även en annan deltagare påpekar i nedanstående citat barnens 
svåra bakgrunder:  
 

Det är väldigt svåra bakgrunder som de kommer med. En av föräldrarna har oftast blivit mördade eller blivit 
bortrövad och det är därför de måste fly. Det är ganska vanliga historier som de bär med sig [...] Det är 
väldigt trasiga ungdomar som har kommit från svåra förhållanden. (Intervjuperson 3, intervju 19 april 2016).  

 
Fortsättningsvis menar intervjuperson 5 att vissa av barnen kommer från en tryggare miljö 
medan andra har haft det svårare med exempelvis avsaknad av familjeliv och blivit uppfostrade 
av andra släktingar. Intervjuperson 4 berättar att de finns olika faser i migrationsprocessen. Pre-
migrationen är fasen innan en person flyr sitt hemland. Det är oftast inte barnet själv som har 
tagit beslutet om att fly utan föräldrarna för att det inte finns en framtid i hemlandet. Denna fas 
belyses även inom tidigare forskning då Guzder et al. (2011, s. 959-962) menar att denna period 
ofta involverar svåra förhållanden i hemlandet som leder till att personer väljer att migrera. 
Wernesjö (2012, s. 50-503) menar att separationen från de anhöriga oftast inte skett frivilligt 
utan på grund av svåra bakgrunder och att separationen innebär en stor emotionell förlust. 
Utifrån ovanstående kan pre-migrationen betraktas som det första steget i strävan efter ett annat 
liv och detta inger förmodligen ett hopp om bättre livsförutsättningar. Samtidigt är det ett stort 
och omtumlande beslut att lämna tryggheten bakom sig. I många fall bär barnen med sig svåra 
upplevelser från denna period då de flesta inte lämnat hemlandet frivilligt. 

Coniavitis Gellerstedt (2005, s. 105-107) beskriver utifrån sin tolkning av Layders teori 
att varje individ har en unik livshistoria. Individen har känsloladdade erfarenheter och minnen 
och i den psykobiografiska domänen ligger även fokus på sociala relationer.  

Ur resultatet går det att urskilja att de ensamkommande barnens erfarenheter och minnen 
från hemlandet varierar. Sociala relationer har också varit varierande beroende på vilka 
familjeförhållande de har haft. Utifrån detta är en möjlig tolkning att ensamkommande barn är 
en grupp med generellt svåra bakgrunder och att många av barnen har upplevt traumatiska 
händelser som påverkat deras psykosociala hälsa negativt.  
 
6.1.2 Migration 
Flykten har sett olika ut för barnen då de kommer från olika länder och livsförhållanden. Vissa 
har haft det lättare och klarat resan på kort tid medan andra kanske har varit mer utsatta och 
varit på flykt under en längre period. IP 4 hävdar att nästkommande fas i migrationsprocessen, 
migrationen, är den farligaste och att det händer mycket under resan. Många blir t.ex. utnyttjade 
sexuellt eller i form av arbetskraft. En annan deltagare uppmärksammar denna farliga process 
vilket beskrivs i citatet nedan:  
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Den största förändringen de har gjort i sitt liv är själva resan att ta sig till Sverige. De är oftast under den 
resan de kan ha blivit utsatta väldigt hårt för människosmugglarna och det är de närmsta ärren som sitter 
hårt i dem. (IP 6, intervju 22 april 2016).  

 
Migrationsfasen är med andra ord en farlig och omtumlande period för de ensamkommande 
barnen. Utifrån Layders teori menar Conivitis Gellerstedt (2005, s. 105-107) att individens 
enskilda erfarenheter, minnen och även sociala relationer påverkar individens förhållningssätt 
gentemot omgivningen.  

Resultatet påvisar att migrationen är den farligaste delen av migrationsprocessen. 
Migrationen kan ha sett olika ut och under resan kan det ha skett händelser som resulterar i 
känsloladdade minnen och erfarenheter för de ensamkommande barnen. Om resan till Sverige 
har varit av en svårare grad kan detta möjligen ha en negativ inverkan på barnets 
integreringsmöjligheter och välmående i Sverige. Detta med orsak av att det enskilda barnet har 
ett flertal trauman att bearbeta både från pre-migrationen och migrationen, väl framme i 
ankomstlandet. Resan har med andra ord förmodligen en avgörande betydelse för de 
ensamkommande barnens framtida psykosociala hälsa. Detta kan även förstärkas av Guzder et 
al. (2011, s. E959-962) som menar att migrationen till det nya värdlandet är en farlig process 
där de ensamkommande barnen utsätts för svåra livsförhållanden och även har separerats från 
sin familj och andra anhöriga.  
 
6.1.3 Post-migration  
Det framkommer i intervjuerna att barnen har olika premisser och att deras psykosociala hälsa 
därför varierar samt att den i överlag är relativt dålig. Detta illustreras i nedanstående citat: 
  

Ja, det var väldigt ostabilt med nästan alla. Ena stunden var det glatt och trevligt. Man kanske spelade 
fotboll, fikade och hade det bra. Men de kunde slå om på en sekund och då flög koppar och glas i hela köket 
[...] Man kunde inte ta förgivet att det var bra utan man måste känna av stämning och vara beredd. 
(Intervjuperson 1, intervju 28 mars 2016).  

 
Även IP 4 menar att den psykiska ohälsan i gruppen har ökat och barnen tenderar att bära på 
tyngre trauman nu än för några år sedan. Fasen då barnen ankommer till Sverige benämns som 
post-migration. Boendepersonalen upplever att deras arbete börjar under den fasen och under 
den första tiden kan de boende uppleva sin tillvaro som positiv, enligt citatet nedan:  
 

Yes, jag är framme … jag får börja skolan och man får värsta mottagandet - Sverige möjligheternas land! 
Det är en buffé av möjligheter och det är oftast bara sol. Men sedan nu när handläggningstiderna är så pass 
långa, tre, fyra månader, kan den här oron börja smyga sig på. Det är inte som man hade tänkt sig. (IP 4, 
intervju 20 april 2016). 

 
Guzder et al. (2011, s. E959-962) förklarar post-migrationen som perioden i det nya värdlandet. 
I denna studie innebär det perioden då de ensamkommande barnen ankommer till Sverige och 
här ställs inför svårigheter som kan påverka den psykosociala hälsan. 

IP 6 bekräftar att vid inflyttningen säger barnen i nio av tio fall att de mår bra fysiskt och 
psykiskt. Under tidens gång, speciellt när handläggningstiderna har blivit förlängda, kan 
asylprocessen bli svårhanterlig och störa deras psykosociala hälsa. Det framkommer även en 
del skillnader rörande familjekontakt. IP 3 hävdar att ett fåtal av de boende har kontakt med sin 
familj medan IP 6 menar att de flesta av barnen har kontakt med familjen. Enligt IP 4 mår de 
personer som har kontakt med sin familj psykiskt bättre än de som inte har det. Om barnet har 
haft kontakt med sin familj och kontakten senare avbryts kan den psykiska hälsan även 
försämras avsevärt.  

Coniavitis Gellersteds (2005, s. 105-107) menar utifrån Layders teori att de sociala 
relationerna har en viktig betydelse för individen. Resultatet påvisar att familjekontakten hos 
barnen på HVB-hemmen varierar. Dock går det att urskilja att de som har en familjekontakt har 
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en mer välfungerande psykosocial hälsa jämfört med dem som inte har det. Härmed har de 
sociala relationerna en betydande roll för individens välmående. Det kan konstateras att barnens 
psykosociala hälsa varierar, men att den i överlag är relativt dålig och instabil hos de flesta 
barnen. Den stora flyktingströmmen som pågår kan ha lett till att den psykosociala hälsan har 
blivit sämre och barnen tenderar att bära på tyngre trauman. Handläggningstiderna i 
asylprocessen har även blivit längre vilket möjligtvis kan ha en negativ inverkan på barnens 
välmående. Vikten av det sociala nätverket belyses även av Broekaert et al. (2008, s.757) som 
menar att en separation från nätverket och familjen innebär att den psykiska hälsan försämras. 
Det är vid den här tidpunkten boendepersonalens arbete med barnens psykosociala hälsa börjar.  

I resultatet framkommer det variationer rörande boendepersonalens vetskap om de 
ensamkommande barnens livserfarenheter och hur det tas i beaktande i arbetet. Det är upp till 
barnen hur mycket de själva vill berätta och det är viktigare att fokusera på nuet än det förflutna. 
Intervjuperson 2 anser att det inte är förrän när barnen berättar något för dem som de kan agera. 
Boendepersonalen är tillgänglig för samtal, men är inga utbildade psykologer och kan därför 
inte ha terapeutiska samtal. Vissa av barnen tar egna initiativ för att träffa utomstående kuratorer 
för stödsamtal. Samtliga av alla HVB-hem kartlägger varje enskilt barns hälsa och behov samt 
gör en målsättning tillsammans med barnet. När barnen kommer till Sverige ställs de inför en 
rad olika valmöjligheter, enligt följande citat:  
 

Det blir ett jättestort smörgåsbord för dem att välja mellan och det är inte alltid så lätt när man aldrig haft 
ett val att göra innan. Det har inte funnits några valmöjligheter och det kan ta ganska lång tid för dem att 
känna efter vad deras egna intressen är och vad de skulle brinna för att kunna göra. (IP 6, intervju 22 april 
2016). 

 
IP 3 menar att många av barnen kan vara utåtagerande och projicera sina känslor på 
boendepersonalen. Här är det viktigt att fokusera på de bakomliggande faktorerna istället för 
själva handlingen i sig. IP 5 betonar vikten av att låta barnen ta igen barndomen som gått 
förlorad om de t.ex. blivit utsatta för barnarbete. IP 6 menar att i deras arbete ligger fokus på 
motivering till att satsa på sig själv och att prioritera de egna behoven under asylprocessen. 

Med utgångspunkt i Layders teori har sociala relationer en avgörande betydelse för 
individers förhållningssätt till den sociala omgivningen och att varje person har en unik 
livshistoria (Coniavitis Gellerstedts, 2005, s. 105-107). Utifrån detta resonemang är en möjlig 
tolkning att boendepersonalens förhållningssätt och arbete påverkas av hur mycket vetskap de 
har om barnens tidigare livserfarenheter. Ju mer information boendepersonalen har om barnens 
tidigare livserfarenheter desto bättre kan boendepersonalen ta detta i beaktande i arbetet och 
tillgodose de enskilda behoven. Samtidigt varierar det även hur mycket information barnen 
faktiskt delger boendepersonalen. Det är även viktigt att fokusera på nuet istället för tidigare 
erfarenheter och minnen som kan vara känsloladdade för barnen. Om barnen även delger alltför 
känsliga saker till boendepersonalen kan detta möjligen orsaka obekväma eller svåra situationer 
då de dagligen möter varandra.  

Coniavitis Gellerstedt (2005, s. 105-107) understryker utifrån Layders teori att 
självidentiteten formas utifrån de enskilda erfarenheterna och kontakter genom livets gång. 
Genom att applicera dessa resonemang på resultatet är det viktigt att boendepersonalen tar 
hänsyn till varje enskild individ och dennes förutsättningar. Detta tar samtliga HVB-hem i 
studien i beaktande då de kartlägger varje enskilt barns behov. Layder (1997, s. 47) beskriver 
att den psykobiografiska domänen tar hänsyn både till de subjektiva och objektiva aspekterna 
av enskilda upplevelser. Med utgångspunkt i detta är det möjligen viktigt att boendepersonalen 
tar hänsyn till både de subjektiva och objektiva aspekterna av barnens upplevelser. De behöver 
lyssna och bekräfta barnens egna historier. De bör även ta hänsyn till hur barnen förhåller sig 
till omgivningen och hur deras välmående kan ha påverkats av tidigare erfarenheter.  
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6.2 Den situationsbundna aktivitetens domän 
6.2.1 Barnens nätverk 
Det framkommer att boendepersonalen, skolan, Migrationsverket, socialsekreterare, gode män, 
vänner, personer inom fritidsaktiviteter och andra sammanhang samt de andra barnen på 
boendet är viktiga aktörer i barnens nätverk. IP 6 säger att familjen är en viktig aktör i barnens 
nätverk om de har någon kontakt. Personalen på boendet uppmuntrar de boende i sin 
familjekontakt och IP 6 menar att det underlättar för den unges välmående i asylprocessen.  

I Layders (1997, s. 85) teori beskrivs att i möten mellan människor delas ett gemensamt 
intressefokus. Utifrån resultatet kan det konstateras att aktörer i barnens nätverk som har nämnts 
ovan är viktiga. Alla har olika roller och uppgifter men det gemensamma intressefokus är de 
ensamkommande barnens välmående. Med utgångspunkt i ovanstående är det möjligt att hävda 
att det sociala nätverket har en betydande roll för den enskilde individen genom att det är i 
möten och interaktionen med andra som personer utvecklas. Detta förstärks även av tidigare 
forskning då Broekaert et al. (2008, s.757) menar att det sociala stödet bidrar till stabilitet och 
positiva upplevelser av gemenskap i ensamkommande barns liv.  
 
6.2.2 Sysselsättning och aktiviteter  
De ensamkommande barnens dagliga sysselsättning är skola och fritidsaktiviteter. Det kan dock 
ta ett tag innan barnen blir erbjuden en skolplacering efter ankomsten beroende på 
omständigheterna. IP 6 understryker att alla ensamkommande barn har rättighet till utbildning 
men att de inte omfattas av skolplikten om de inte har asyl eller permanent uppehållstillstånd. 
De flesta går till skolan men vissa har svårigheter på grund av att de mår dåligt och 
asylprocessen tär på deras hälsa. Vederbörande menar att barnen behöver den mentala 
avlastningen och att boendepersonalen därför uppmuntrar skolgången. 

Samtliga HVB-hem har någon form av aktiviteter för barnen flera gånger i veckan, 
exempelvis filmkväll, läxläsning, utflykter eller simskola. Många av de boende barnen har 
också någon egen form av fritidsaktivitet som exempelvis sporter och musik. IP 1 (intervju 28 
mars 2016) uttrycker att: det var en jätte-viktigt grej med att komma iväg från boendet och ha 
någon egen aktivitet där ingen från boendet var med. HVB-hemmen i boendekedjan där två av 
intervjupersonerna arbetar bistår de även barnen med halva summan för en årlig fritidsaktivitet.  

Layder (1997, s. 85) understryker att en situationsbunden aktivitet endast existerar genom 
närvaron av vissa människor vid vissa platser och tidpunkter. Utifrån resultatet kan barnens 
huvudsakliga sysselsättning, HVB-hemmens aktiviteter och barnens fritidsaktiviteter 
möjligtvis anses vara situationsbundna aktiviteter. I dessa aktiviteter får barnen en möjlighet att 
möta andra människor. De ensamkommande barnens sysselsättning är skola men den långa 
asylprocessen kan möjligtvis ha en negativ inverkan både på både barnens skolmotivation och 
deras psykosociala hälsa.  

I tidigare forskning uppmärksammas även asylprocessen där Ascher (2009, s. 1255) 
beskriver att många kände sig kränkta eller misstrodda under denna period. Ett besked om ett 
uppehållstillstånd kan i vissa fall resultera i glädje men det kan även ge motsatt effekt och ha 
en negativ inverkan på barnets psykiska hälsa. 
 
6.2.3 Boendepersonalens arbete med den psykosociala hälsan 
Den gemensamma målsättningen för samtliga HVB-hem är att arbeta med barnens utveckling 
till att bli självständiga och trygga individer och för att kunna ha en fungerande vardag. Layder 
(1997, s. 85) beskriver att i möten mellan människor föreligger ett gemensamt intressefokus. I 
denna studie kan ett gemensamt intressefokus mellan barnen och boendepersonalen möjligen 
anses vara utvecklingen av självständighet i ändamålet att främja deras integrering in i det 
svenska samhället.  
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Fem av sex intervjupersoner berättar att de arbetar med mentorskap rörande barnens 
psykosociala hälsa och integrering. I mentorskapet har boendepersonalen huvudansvaret för 
vissa barn och i mentorsamtal berörs bland annat psykisk hälsa där barnen får möjlighet att 
beröra ämnet om de vill. IP 4 (intervju, 20 april 2016) understryker att: mentorskapet är det 
viktigaste för den som är mentor den har oftast bäst relation också… Hålla i samtal och se vad 
varje individ behöver för det är inte en homogengrupp utan alla har ju olika behov.  

Syftet med mentorskapet är att skapa en trygg relation med en vuxen som barnen kan vända 
sig till. Det framkommer även att barnen får vända sig till övrig personal på boendet också, men 
när det gäller den personliga utvecklingen är det mentorerna som arbetar med den.  

Layder (1997, s. 85) benämner hur individer har en förmåga att påverka beteendet av andra 
personer och även anpassa sitt eget beteende utifrån den andras närvaro. I denna studie anses 
mentorskapet vara den viktigaste aspekten för att kunna skapa en tillförlitlig relation gentemot 
barnen. Här går det att urskilja en interaktion mellan boendepersonalen och barnen, där det 
föreligger en responsnärvaro där barnet får möjlighet att uppleva en samhörighet. Mentorskap 
är även en viktig aspekt i boendepersonalen arbete med barnens psykosociala hälsa. 

Tre av sex intervjupersoner arbetar med ett material som heter “Hitta rätt” som är inspirerat 
av grundpelarna i BBIC. IP 6 (intervju 22 april 2016) uttrycker att materialet: ger en väldigt 
bra förinplantering till att kunna ut och bli självständig.   

Trygghet anses vara en viktig aspekt i boendepersonalens arbete med den psykosociala 
hälsan hos de ensamkommande barnen. Många av intervjupersonerna arbetar utifrån ett 
miljöterapeutiskt förhållningsätt med ett huvudsakligt fokus på struktur och rutiner. IP 3 menar 
att de alltid håller samma rutiner vilket har haft en positiv effekt på barnen. Det faktum att 
boendepersonalen alltid finns kvar oavsett var som händer skapar trygghet vilket är elementärt 
i arbetet. En annan deltagare uttrycker också att trygghet är en av de viktigaste aspekterna i 
arbetet med ensamkommande barns psykosociala hälsa: 
 

Att man känner sig trygg ... Det kan vara väldigt svårt trots att Sverige är ett väldigt tryggt land, man är inte 
direkt hotat om man går på stan, man känner ingen som blivit torterad … men ändå så kanske det inte finns 
en trygghet här för man är i ett helt nytt land med ett helt nytt språk, en helt ny kultur, så det är jättemånga 
grejer som måste klaffa. (IP 2, intervju  14 april 2016).  

 
Boendepersonalen måste informera de boende om asylprocessen eftersom de inte alltid förstår 
den och har svårigheter att särskilja de olika professionernas roller. Detta i kombination med 
asylprocessen kan skapa en känsla av otrygghet på grund av ovissheten om vad som kommer 
hända härnäst. Resultatet påvisar att det är cirka 12-18 månaders väntetid i asylprocessen.  

IP 5 (intervju 22 april 2016) understryker att de viktigaste aspekterna i arbetet med barnens 
psykosociala hälsa är att ge: stöd, lyssna, omsorg, kärlek och tillgänglighet. Det är därmed 
viktigt att boendepersonalen finns tillgängliga för de boende när de behöver tröst och hjälp.  

Materialet “Hitta rätt” kan ses som ett arbetsredskap för mentorn i mötet med barnet. Med 
utgångspunkt ur Layders (1997, s. 85) beskrivning av denna domän kan det gemensamma 
intressefokus i föreliggande studie vara att barnet ska utvecklas till en självständig individ. Det 
går även att urskilja hur barnens beteende kan påverkas av det miljöterapeutiska arbetssättet 
med stort fokus på struktur som möjligen kan vara positivt för barnens psykosociala hälsa.  
       I studien kan det konstateras att genom mentorskapet kan barnen få en stödjande relation 
av en yrkesverksam. Groark et al. (2011. 434-437) belyser också vikten av att få stödjande 
relationer av yrkesverksamma i det nya ankomstlandet. Stödjande relationer kan vara att få 
vägledning, stöd och att barnen känner en känsla av att har någon de kan vända sig till.    
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6.3 Den sociala inramningens domän  
Utifrån Conivatis Gellerstedts (2005, s. 104-107) och Layders (1997, s. 87) skildringar är den 
sociala inramningen den geografiska lokaliseringen av enskilda möten, och sociala aktiviteter 
och reproducerade relationer och handlingsmönster visar även ramarna för en social inramning. 

Utifrån ovanstående kan de enskilda HVB-hemmen i föreliggande studie möjligen 
betraktas som olika sociala inramningar. HVB-hemmet som en social inramning existerar 
oberoende av andra aktörer. Samtidigt påverkas det även av de enskilda aktörerna genom de 
regler och rutiner som finns på hemmet i och med att boendepersonalen och barnen anpassar 
sitt beteende efter dessa strukturer.  
 
6.3.1 Relationerna mellan de boende 
I intervjuerna framkommer det en del likheter och skillnader rörande relationerna mellan de 
boende på de olika HVB-hemmen. Personalen har märkt att de kan urskilja vissa grupperingar 
bland de boende vilket av deltagarna uttrycker på följande vis:  
 

Det går jättebra för man får tänka på att… de har olika bakgrunder, etnicitet, språk, kön, sexualitet … 
religion också … Såklart är det väldigt påfrestande att bo två och två under en lång period och ibland så blir 
ju ungdomarna irriterande på varandra men oftast så ser jag att de umgås i sina nationstillhörigheter [...] 
Man kan inte älska alla men man får respekt här. Alla är lika mycket värda. (IP 4, intervju 20 april 2016).  
 

Trots att det oftast verkar råda en bra stämning kan det ibland uppstå konflikter mellan de olika 
grupperna. IP 2 menar att personalen på HVB-hemmet kan urskilja starka åldershierarkier 
mellan barnen men att de inte kan bekräfta det för att de inte förstår barnens språk. En annan 
deltagare uttrycker sig på följande vis om gruppsamhörigheten:  
 

Man märkte verkligen gruppsamhörigheten. Det fanns en ledare och så fanns det några som följde ledaren 
och någon drog sig undan och blev lite utstött av de andra. De var tydligt vilka som var ledare och bestämde 
över alla andra hela tiden (IP 1, intervju 28 mars 2016).  

 
När det uppstår hierarki mellan de olika grupperna menar IP 5 att det är viktigt att personalen 
är med och styr för att förebygga situationer av makt och konflikter mellan de olika boende. 
Detta är även något som en annan intervjuperson understryker på följande vis:  
 

Idag … är den lite mer uppdelad, beroende på vilka länder de kommer ifrån. Det blir ju sådana kulturkrockar, 
men tidigare när vi var hälften så många … var de väldigt integrerade med varandra [...] Blir det för mycket 
övervägande afghaner i huset och övervägande mycket eritreaner … eller somalier så har de väldigt lättare 
att knyta sig an till sina egna grupper.. Då kan det bli friktioner mellan grupperna och där är det viktigt att 
vi är med och styr. (IP 6, intervju 22 april 2016).   

 
Conivatis Gellerstedts (2005, s. 104-107) och Layder (1997, s. 87) menar att en social 
inramning kan beröra både formella och informella sammanhang. Inramningens rådande 
kulturella referensramar har vidare en inverkan på individens sammanhang och aktiviteter.  

I denna studie är det möjligt att urskilja en social inramning av ett informellt sammanhang 
i relationen mellan barnen där de kulturella referensramarna är framträdande. Det kan tolkas 
som ett informellt sammanhang i och med att HVB-hemmet är barnens personliga hem och att 
de dagligen interagerar med varandra. Barnen har olika bakgrunder och etnicitet vilket kan leda 
till en mångfald av olika kulturella referensramar. Enligt resultatet drar sig barnen ofta till 
personer med samma språk eller nationalitet i större grupper. Friktioner mellan de olika 
kulturella referensramarna kan uppstå i och med de varierande bakgrunderna. Då är det viktigt 
att  boendepersonalen är med styr och för att förebygga konflikter och maktpositioner barnen 
sinsemellan. Dessa resonemang kan även förstärkas av Ahlström och Wallin (2005, s. 135-142) 
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som utfört en studie om unga ensamkommande mäns livssituation efter sju år i Sverige. I denna 
studie hade deltagarnas sociala nätverk främst bestått av personer från samma etniska grupp 
som dem själva.  
 
6.3.2 Relationerna mellan de boende och personalen  
IP 1 berättar hur första tiden som nyanställd på HVB-hemmet var. De nyanställda blev ofta 
testade av de boende och de boende kunde gadda ihop sig mot personalen och att de i många 
situationer hade övertaget. Många i personalgruppen hade svårigheter att sätta tydliga gränser 
och kunde göra undantag från reglerna för att de ville bli omtyckta av de boende. Det kunde 
även förekomma oenigheter i personalgruppen hur rutinerna skulle skötas. Vederbörande 
uttrycker sig att det förmodligen är vanligt på många HVB-hem och att det är viktigt att vara 
tydlig och markera vilka regler som råder för barnen.  

IP 2 menar att vissa av de boende inte uppskattar personalen medan andra gör det. 
Vederbörande understryker vikten av tydlighet och att boendepersonalen är eniga sinsemellan 
och förmedlar samma saker till de boende. De boende har ibland svårigheter att förstå vilka 
aktörer som har ansvaret för vad och även här är det viktigt med tydlighet.  

IP 3 benämner att personalen ibland kan bli mindre omtycka av barnen och då får de vänta 
ut situationen. Denne understryker att de inte anser att de besitter en maktposition gentemot de 
boende utan att personalens funktion är att hålla strukturerna. Personalen försöker vara tydliga 
i sitt förhållningssätt gentemot de boende. En annan deltagare uttrycker sig på ett annat vis 
rörande maktpositioner gentemot de boende på sitt HVB-hem:  
 

Jag har jättemycket mycket makt och ungdomarna har ju i princip ingen makt här så det måste man verkligen 
tänka på. De har inget inflytande så de är ju extremt maktlösa [...] Det vanligaste klagomålet är … maten är 
dålig … Wi-Fi fungerar inte … Det är de här sakerna som de kan påverka som blir deras maktmedel … Det 
gäller att … lägga upp så att de får mer inflytande, försöka lyssna på ungdomarna … om det ska fungera. 
(IP 4, intervju 20 april 2016).   

 
IP 6 (intervju 22 april 2016) förklarar att: vi är så himla långt fram med hur vi ska integrera 
människor med varandra så har vi inte maktpositionstänket. Det är nog snarare ungdomarna 
som sätter upp maktpositioner mot oss anställda. Vederbörande hävdar att barnen försöker utse 
en hierarki i personalgruppen och vänder sig till personal av högre rang för att få sin vilja 
igenom. IP 6 menar att de arbetar för att alla gemensamt ska få ha något att säga till om, personal 
som boende.  

Coniavitis Gellerstedts (2005, s. 104-107) och Layder (1997, s 87) beskriver formella och 
informella sammanhang i en social inramning. Utifrån dessa beskrivningar är det möjligt att se 
hur boendepersonalen i denna studie kan hamna i en relation med barnen där det kan bli en 
balansgång mellan ett formellt och informellt sammanhang. Formella sammanhang kan handla 
om rutiner och regler som finns på boendet. Informella sammanhang kan vara att de dagligen 
träffar barnen och vilket leder till att relationen kan blir på ett mer personligt plan. Denna 
växelverkan kan leda till att boendepersonalen blir omtyckta respektive mindre omtyckta 
utifrån deras handlingsmönster. Resultatet påvisar varierande åsikter rörande personalens 
synsätt på deras maktrelation gentemot barnen. Trots detta är det personalen som är ansvariga 
för hemmets rutiner och regler och därmed uppstår det ett maktförhållande. Det är därför viktigt 
att boendepersonalen tar detta i beaktande i sitt arbete och reflekterar över sitt förhållningssätt.  

Boendepersonalen kan också i arbetsgruppen ha olika syn och förhållningsätt på regler och 
rutiner. Det kan leda till otydlighet i handlingsmönster och i förhållningsättet till barnen. Därför 
är det viktigt att boendepersonalen är tydlig gentemot barnen och att de arbetar utifrån 
gemensamma riktlinjer. I och med att boendepersonalen träffar de boende dagligen och är det 
viktigt att de hittar en välfungerande balans mellan sin professionella och personliga roll. Då 
boendepersonalen är ett viktigt stöd för barnen är deras förhållningssätt gentemot dem också 
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elementärt. Detta belyses även inom tidigare forskning. Lind Jaktlund (2016, s. 69) trycker just 
på att professionella aktörer kan vara ett stöd för barnen i det nya landet, då de separerats från  
sin familj och har få vuxna förebilder i det nya landet. 
 
6.3.3 Delaktighet i samhället 
Det framkommer att HVB-hemmen samverkar med andra samhälleliga aktörer i arbetet kring 
de boende. Samverkan sker bland annat med skola, Socialtjänst, hälso- och sjukvården och 
andra kommunala och ideella verksamheter. En deltagare uttrycker sig på följande vis:  
 

Jag och en kollega vi är med i en sådan här samverkansgrupp då vi bjuder hit skolan och berättar om vår 
roll, god mans roll och hur man kan samarbeta för det är svårt att samarbeta med skolan  för de har vi 
tystnadsplikt mot. (IP 4, intervju 20 april 2016).   

 
Två av sex intervjupersoner berättar att de har ett samarbete med en närliggande kyrka som 
bland annat ordnar språkcafé och erbjuder läxhjälp. Två andra deltagare berättar att deras HVB-
hem har ett samarbete med ett projekt där tidigare ensamkommande barn kommer och föreläser 
om deras egen integreringsprocess.  

Utifrån Coniavitis Gellerstedts (2005, s. 104-107) och Layders (1997, s. 87) beskrivningar 
av den sociala inramningens domän är det möjligt i denna studie att betrakta de olika 
samhälleliga aktörerna som HVB-hemmen samverkar med som andra sociala inramningar. 
Danermark et al. (1997, s. 242) beskriver att sociala inramningar kan ses som mellanliggande 
statlig organisering i form av exempelvis statliga byråkratier eller social organisering genom 
olika föreningar. Med utgångspunkt ur detta kan skola, socialtjänst, Migrationsverket, hälso- 
och sjukvården samt kommunala verksamheter betraktas som statliga byråkratier medan de 
ideella verksamheterna och andra föreningar betraktas som en form av social organisering.  

Två av sex intervjupersoner berättar att de uppmuntrar barnen till att göra sina 
sysselsättningar och även uppmuntrar kontakten till att hitta fritidsaktiviteter. IP 1 berättar att 
när de gjorde aktiviteter som exempelvis åka buss passade personalen på att berätta hur saker 
och ting i samhället fungerar. IP 6 benämner vidare deras arbete med att utveckla barnen till 
självständiga individer. Det kan handla exempelvis omfatta hantering av olika saker i vardagen 
och om oskrivna regler som råder i samhället. De får också lära sig praktiska hushållssysslor 
och de arbetar tillsammans för att lyfta både svenska och barnens egna traditioner från sina 
hemländer.  

Det kan konstateras att fritidsaktiviteterna och sysselsättningar är informella sammanhang 
som boendepersonalen uppmuntrar barnen till att befinna sig i. Barnen skapar relationer utanför 
boendet och därigenom blir de mer integrerade i nya sociala inramningar. Boendepersonalens 
kan ta med barnen till viktiga informella sammanhang och sprida information till barnen om 
kulturella referensramarna i Sverige (jmf. Coniavitis Gellerstedt, 2005, s. 104-107; Layder, 
1997, s. 87).  

Detta förstärks även av Melander och Stremos (2013, s.13, 16, 76-77) studie som påvisar 
att boendepersonal är viktiga aktörer i barnens liv eftersom de kan vara ett viktigt stöd i kontakt 
med omgivningen och att social integration är en viktig aspekt i boendepersonalens arbete.  

IP 5 berättar att de gode männen är viktiga för barnens möjligheter till delaktighet i 
samhället. De gode männen har ett ansvar att hjälpa till och kan därmed hjälpa barnen att bli 
delaktiga i det svenska samhället.  

Språket benämns även som en viktig faktor till delaktighet i ett samhälle och en deltagare 
hävdar att personalen: trycker på att språket … är nyckeln om man ska ta sig någonstans (IP 4, 
intervju, 20 april 2016).  

Layder (1997, s. 87) trycker just på att den sociala inramningens kulturella referensramar 
påverkar de enskilda aktörernas aktiviteter och genom att kunna modersmålet i ankomstlandet 
ökas även de ensamkommande barnens möjligheter till en integrering. Med utgångspunkt ur 
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detta kan språket möjligtvis leda till en ökad delaktighet då en person interagerar med andra 
människor och kan ta del av olika sammanhang. Språket fungerar här som ett 
kommunikationsmedel. Även tidigare forskning belyser språkets betydelse. Ahlström och 
Wallins (2005, s.135-142) studie visade att deltagarna hade upplevt att deras livskvalité hade 
ökat i takt med att språkkunskaperna i svenska hade ökat.  

Fyra av sex intervjupersoner nämnde även att skolan var viktig för känslan av delaktighet 
i samhället. IP 6 hävdar att skolan är en aktör som det skulle kunna arbetas mer med genom att 
exempelvis anordna gemensamma friluftsdagar mellan nyanlända och resterande klasser för att 
få en ökad integrering. IP 6 säger att barnen har uttryckt att de upplever ett utanförskap i skolan 
då de svenska eleverna tittar konstigt på dem. 

Detta påvisar möjligtvis ett ökat behov av att arbeta mer med skolan vilket kan ske genom 
att exempelvis inkludera ensamkommande barn och svenska barn tillsammans i olika 
aktiviteter. Genom de olika aktiviteter skapas en större samhörighet och där kulturella 
referensramar kan mötas och sammanflätas till en integration med varandra. Skolan är en stor 
mötesplats och kan bli en viktig plats för att uppleva en delaktighet i samhället (jmf. Coniavitis 
Gellerstedt, 2005, s. 104-107; Layder, 1997, s. 87). 
 
6.3.4 Samhälleliga aktörers maktposition  
Fyra av sex intervjupersoner nämnde att Migrationsverket har en stor maktposition i de 
ensamkommande barnens liv. En deltagare benämner att barnen blir påverkade av 
Migrationsverkets maktposition och detta styr hela deras motivation till att lära sig svenska och 
gå till skolan. En annan deltagare förklarar att handläggningstiderna i asylprocessen har 
förlängts vilket orsakar en känsla av hopplöshet. Asylprocessen sätter i gång mycket känslor 
hos dem och barnens välmående påverkas negativt under denna väntan. IP 4 menar att barn har 
rätt att komma till tals i enlighet med Socialtjänstlagen. Vidare menar denne att språket även är 
en begränsning: 
 

Den här gruppen blir väldigt eliminerade i och med att de är väldigt språksvaga också. Man kan inte språket, 
man vet inte riktigt vilka regler som gäller så det är en väldigt utsatt grupp och de har inte så mycket att säga 
till om även fast de själva kanske har mycket att komma med. Det är svårt att påverka liksom. Om en god 
man är dålig ska de krävas mycket för att den ska ersättas. (IP 4, intervju 20 april 2016). 

 
Coniavitis Gellerstedt (2005, s. 104-107) och Layders (1997, s. 87) beskriver den sociala 
inramningens domän. Utifrån deras resonemang är det möjligt att i denna studie att se hur 
Migrationsverket har en tydlig maktposition genom ett organisatoriskt sammanhang i barnens 
livssituation. Barnens framtid ligger i Migrationsverkets beslut om barnen får stanna eller inte. 
Den långa asylprocessen kan ha en negativ inverkan på barnens motivation och prestationer i 
skolan på grund av den ovissa framtiden. Då barnen även är en språksvag grupp kan det orsaka 
en ytterligare utsatthet och därför är det viktigt att personalen stöttar och uppmuntrar barnen. 
Migrationsverkets maktposition om ett asylbeslut existerar oberoende av andra aktörer, de vill 
säga att det är utanför boendepersonalens kontroll. Detta kan även förstärkas av Kohli och 
Mather (2003, s. 201) som menar att ensamkommande barn behöver gå igenom vissa 
psykologiska barriärer vid ankomsten till ett nytt land. En av dessa barriärer anses vara det svåra 
Migrationssystemet.  

En annan samhällelig aktör med en maktposition som benämnts i resultatet är skolan. IP 2 
menar att skolan behöver vara mer tydlig med vilka krav som föreligger, för att exempelvis 
komma in på gymnasiet. Skolan nämner inte heller yrkesförberedande program eller andra 
vägar till arbete i tillräckligt hög grad.  

Skolan kan även ses som en annan social inramning som har en maktposition gentemot de 
ensamkommande barnen. Skolan har en stor betydelse för barnens framtida möjligheter till 
utbildning och arbete. Då ensamkommande barn ska läsa ifatt mer ämnen på kortare tid 
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föreligger därför en hög press på denna grupp. Här framkommer därav ett behov av mer 
tydlighet och öppenhet från skolans sida vad gäller rådande krav på eleverna (jmf. Coniavitis 
Gellerstedts, 2005, s. 104-107; Layders, 1997, s. 87).  

Detta kan förstärkas utifrån Broekaert et al. (2014, s. 340-343) longitudinella studie om att 
en av de dagliga stressfaktorer som hade ökat under tiden i ankomstlandet var bland annat 
utbildningsmöjligheter och dagliga stressfaktorerna gav starka effekter till sambandet av 
psykiska problem.  
 
6.3.5 Möjligheter och begränsningar i integreringsarbetet 
Intervjupersonerna betraktar möjligheter och begränsningar i sitt arbete på olika sätt. En 
intervjuperson menar att det var lätt att betraktas som tjatig eftersom personalen antog en 
mamma-roll åt barnen i hjälpen med hushållssysslor. Möjligheterna med arbetet var att 
boendepersonalen och barnen utförde saker gemensamt där boendepersonalen kunde hjälpa 
barnen och även dela med sig av sina egna erfarenheter.   

En intervjuperson uttrycker att: det svåra är ju om de inte själva inte riktigt vill bli 
integrerade (IP 3, intervju 19 april 2016). IP 5 menar att alla barn inte vill lyssna på 
boendepersonalen och att det kan ta tid att etablera en tillförlitlig relation till barnen. 
Boendepersonalen måste även kunna begränsa sig i sitt arbete för att de inte kan styra och ställa 
över allt i barnens liv.  

I möjligheter och begränsningar i boendepersonalen arbete syns det åter igen en 
växelverkan mellan formella och informella sammanhang hos boendepersonalen och i deras 
arbete. Möjligheterna är att de finns en god chans till att skapa tillförlitliga relationer. Genom 
boendepersonalens miljöterapeutiska arbete med struktur och tillgänglighet främjar de barnens 
integrering till att bli självständiga och trygga individer. Detta kan förstärkas av tidigare 
forskning. Degners och Henriksen (2007, s. 29-31) hävdar att genom miljöterapi är det möjligt 
att upprätthålla struktur och skapa positiva sociala relationer mellan boendepersonal och 
boenden samt mellan de boende på HVB-hem.  

Begränsningarna i arbetet är i situationer där barnens motivation är bristande eller om de 
inte lyssnar. En bristande motivation kan orsaka att barnens inte är mottagliga för 
boendepersonalens arbete.  

IP 4 känner sig fri i sitt arbete rörande planering och möjligheten att kunna styra upp 
aktiviteter och uttrycker att: det enda som sätter stopp egentligen det är min kreativitet (intervju 
20 april 2016).  

IP 6 berättar att asylprocessen leder till en stor begränsning för barnen i den långa väntan. 
Barnen har inte heller några fyra sista siffror i sitt personnummer vilket leder till att de 
exempelvis inte kan anmäla sig till registrerade fotbollslag och få ett sommararbete . Det finns 
många fria aktörer som erbjuder barnen arbete men det går inte att nyttja på grund av att de inte 
är juridiskt korrekt. Denne menar att när barnen har fått permanent uppehållstillstånd kan de 
ansöka om ett bankomat kort och då kan personalen ekonomiträna med dem.  

Här existerar därför den utomstående sociala inramningen Migrationeverket oberoende av 
de enskilda aktörerna. Migrationsverkets kulturreferensramar, vilket i detta fall är deras 
regelverk, försvårar därför integrationsmöjligheterna i Sverige för de ensamkommande barnen 
då de inte har samma möjligheter som andra personer i deras ålder (jmf. Coniavitis Gellerstedt, 
2005, s. 104-107; Layder, 1997, s. 87).  
 
6.3.6 Ansvar och inflytande på HVB-hemmet 
Fem av sex deltagare berättar att de har husmöten en gång i månaden på deras boenden. Syftet 
med husmöten är att de boende ska få framföra sina åsikter och att de ska få information vad 
som händer under närmsta tiden. De hyr även in tolkar för varje språk. IP 2 berättar att barnen 
på hemmet har ett eget ansvar med att ta kontakt med boendepersonalen om de vill framföra 
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något. Kommunikationen från barnen varierar beroende av hur långt barnen kommit i den 
språkliga utvecklingen:  
 

Vissa kan föra ett samtal på svenska och vissa kan inte säga mer än “Hej, hur mår du?” och då är de väldigt 
olika för hur de kan bemöta personalen och hur vi kan bemöta dem tillbaka. De som har lärt sig ganska bra 
svenska och särskilt de som kan engelska sedan tidigare har mycket lättare att framföra sina åsikter och har 
lättare att ta plats  (IP 2, intervju 14 april 2016).  

 
IP 4 och IP 6 arbetar på de största HVB-hemmen. Den förstnämnde menar att det är svårt att få 
alla delaktiga på grund av det höga antalet placeringar på hemmet. Den sistnämnde berättar att 
de måste dela upp husmöten, men denne upplever att barnen har mycket att säga till om. Två 
deltagare berättar att vid inflyttningen informerar boendepersonalen barnen om deras 
målsättning att utvecklas till självständiga individer och förvärva tillräcklig kunskap om 
samhället.  

Det framkommer i resultatet att boendepersonalen i sitt arbete försöker få de boende att få 
ett ökat ansvar och inflytande på hemmet genom att låta dem ta del av städning och matlagning. 
Boendepersonalen arbetar utifrån rutiner och regler och genom inflytande kan personalen bjuda 
in barnen och göra dem delaktiga i formella sammanhang genom husmötena. Barnen får ett 
inflytande med att kunna påverka de kulturella referensramarna innanför den sociala 
inramningen på boendet. Inflytande kan öka en känsla av kontroll över saker de kan vara med 
och påverka, vilket kan bidra till en ökad psykosocial hälsa. Språket är också ett viktigt redskap. 
Genom att behärska det svenska språket kan de hävda sig och kommunicera om sina 
individuella behov för boendepersonalen. Om språket däremot brister kan det möjligtvis orsaka 
en mer begränsad kontroll och inflytande över sin livssituation (jmf. Coniavitis Gellerstedt, 
2005, s. 104-107; Layder, 1997, s. 87).  
 
6.4 De kontextuella resursernas domän  
6.4.1 Samhälleliga normer och värderingar 
Intervjupersonerna berättar om samhälleliga normer och värderingar gentemot 
ensamkommande barn både i en positiv och i en negativ bemärkelse. En av intervjupersonerna 
menar att den stora bilden av ensamkommande barn är att det läggs mycket mer resurser på 
dem och att det är en prioriterad grupp. Denne menar att många i samhället har mer medlidande 
för dem och allmänt tror att de har det illa. IP 2 menar att generellt sett finns det en ökad rasism 
och fientlighet. IP 3 (intervju 19 april 2016) benämner att: de är en väldigt stämplad grupp och 
de har en negativ stämpel och att de är en negativ laddning när det handlar om 
ensamkommande barn på grund av media. IP 5 menar att samhället har olika uppfattningar om 
ensamkommande barn. Många tycker synd om dem och vill göra en insats medan vissa inte 
bryr sig. IP 6 förklarar att samhällets normer och värderingar är på väg att bli bättre eftersom 
kommunerna har tagit på sig ett större ansvar och arbetar med denna fråga. IP 3 menar även att 
det även är många personer som brinner för denna grupp.  

Layders (1997, s. 80-81) beskriver att kontextuella resurser tillämpas av människor i syfte 
att skapa deras sociala beteende och delar in dessa resurser i olika grupper. Kulturella/diskursiva 
resurser innebär olika praktiska, tekniska eller mänskliga kunskaper och färdigheter och kan 
t.ex. vara olika normer och värderingar.  

 Utifrån detta är en tolkning att samhällets normer och värderingar på ensamkommande 
barn kan ses som en kulturell/diskursiv resurs. Dessa kan möjligen orsaka en del konsekvenser 
för barnens integrering. Normerna och värderingarna har konstaterats som varierande där de 
finns många som brinner för de ensamkommande barnen samtidigt som det uppstått en ökad 
rasism och fientlighet gentemot denna grupp. Det sistnämnda kan förmodligen leda till en 
känsla av segregering och exkludering i samhället. Media har möjligtvis ett stort inflytande i 
samhället och denna negativa stämpling skulle förmodligen kunna orsaka en risk för 
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segregation och en försämrad psykosocial hälsa. Stigmatiseringen av denna grupp är därför 
något som behöver uppmärksammas och genom samhälleliga resurser förebyggas. 

Detta förstärks av Broekaert et al. (2014, s. 340-343) som kunde konstatera i sin studie att 
de ensamkommande barnen hade upplevt ökade erfarenheter av diskriminering under tiden i 
ankomstlandet. Aschers (2009, s.1254) studie påvisar att det är livsförhållandena i 
ankomstlandet som är avgörande för barnens psykiska hälsa på ett mer långsiktigt plan.  
 
6.4.2 Jämställdhet 
Fyra av sex intervjupersoner har berört den ekonomiska jämställdheten. De har en varierande 
syn på om ensamkommande barn är en ekonomiskt utsatt grupp eller om gruppen har det bättre 
ekonomiskt ställt jämfört med andra jämnåriga bosatta i Sverige. En deltagare uttrycker att: 
ungdomarna är ju i en ekonomiskt utsatt situation, de får 24 kronor om dagen och … 700 kronor 
i månaden. (IP 4, intervju 20 april 2016).  

IP 2 förklarar att de har benämnt gruppens ekonomiska situation i sitt arbete men 
huvudansvaret ligger hos politikerna. Intervjupersonen förklarar att det finns praktikplatser som 
kommunen ordnar men att de är icke-betalda och relativt korta för personer utan 
uppehållstillstånd. Detta är något som deltagaren anser skulle kunna förbättras men att det är 
fråga om ekonomiska resurser. IP 6 benämner att ur en ekonomisk synvinkel har 
ensamkommande barn mer pengar än vad svenska barn har. Intervjupersonen belyser däremot 
att det också handlar om klasstillhörighet samt att svenska barn kan få extra till kläder medan 
ensamkommande barn får stå för den kostnaden själva.  

IP 2 menar att barnen är begränsade i deras ekonomi för att den inte räcker till allting. De 
som bor i familjehem får mer pengar och det förekommer diskussioner om detta i skolan. IP 4 
menar att det är en språksvag grupp i samhället och många av barnen har bristande utbildning 
i från sitt hemland. De är också en ekonomiskt utsatt grupp där de inte har en förälder som kan 
lägga till pengar för dem. Det är inte heller ett normalt liv för en tonåring att bo på en institution 
med regler och rutiner. IP 5 nämner att barnen som har kommit tidigare har integrerats bra in i 
samhället men att det alltid är en skillnad på ensamkommande barn till en början. En annan 
intervjuperson förklarar deras jämställdhet på följande vis:   

 
De är ju resursstarka ungdomar och kreativa ungdomar. De är jätteduktiga och framåt på olika sätt men 
samtidigt är de en utsatt grupp i samhället också om man jämför med svenska barn. De har inte en förälder 
som kan ta strid för dem på samma sätt som vanliga gör för sin unge. (IP 4, intervju 20 april 2016).  

 
Layders (1997, s. 80-81) beskriver att materiella resurser även är en form av kontextuell resurs. 
Materiella resurser förklaras som t.ex. pengar, egendom eller egen rätt av ett objekt av 
ekonomiskt värde.    

I jämställdheten handlar det mycket om den ekonomiska aspekten i de ensamkommande 
barnens liv. Detta kan möjligtvis tolkas som en materiell resurs som kan förklara förmågan för 
de ensamkommande barnen att utföra aktiviteter och åtkomsten av aktiviteter i samhället. 
Bristen på ekonomi kan leda till begränsningar att leva i en normaliserad vardag med att utföra 
aktiviteter och det kan även leda till en känsla av utanförskap. Barnen har olika förutsättningar 
när de kommer till Sverige på grund av olika utbildningsbakgrunder. Det kan påverka deras 
integrering och utbildningsmöjligheter och därmed möjligheter till framtida arbete. Utifrån 
ovanstående är det möjlig en tolkning att ensamkommande barn är en grupp som är utsatt för 
ett flertal riskfaktorer och därmed är en extra sårbar grupp. Ensamkommande barn kan ses som 
en grupp som inte har svårare förutsättningar för jämställdhet i jämförelse med andra jämnåriga 
bosatta i landet.   

Detta förstärker även forskning då Fazel och Stein (2002, s. 367) menar att 
ensamkommande barn löper en risk för att utveckla psykisk ohälsa då gruppen är utsatta för 
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många riskfaktorer. Även Hessle (2009) understryker gruppens utsatthet på ett psykosocialt 
plan då de dessutom definierats som en egen riskgruppskategori av UNHCR.  
 
6.4.3 Resurser för integreringsmöjligheter  
IP 4 nämner frivilliga organisationer som erbjuder aktiviteter och bjuder in HVB-hemmen. IP 
5 benämner exempelvis skolan och att Sverige är fantastiskt land som lägger mycket resurser 
och pengar på de här barnen. IP 6 säger att det finns många idrottsförbund inkopplade och som 
bygger upp hur kommunerna fördelar tillgängliga resurser. IP 3 menar att resurserna bland 
annat är alla boenden, gode män, familjehem, skolor samt fritidsaktiviteter och sysselsättningar 
som inriktar sig mot ensamkommande barn.  

Layder (1997, s. 80-81) beskriver att kontextuella resurser även kan bestå av dominerande 
resurser vilka är förknippade med säkerställande av makt, auktoritet och kontroll. Frånvaron av 
dominerande resurser kan skapa svårigheter för kontroll av andra. 

Utifrån detta är en möjlig tolkning att de tillgängliga resurser som föreligger för de 
ensamkommande barnens integreringsmöjligheter är dominerande resurser. Detta med 
anledning till att de tillgängliga resurserna är just förknippade med makt och har en betydelse 
för barnens livssituation i Sverige. Detta kan även förstärkas av Malmströms (2006, s. 8, 34) 
redogörelse av att en individs välmående och utveckling beror dels på samspelet mellan 
närmiljön och familjen men även det omgivande samhället.  

Intervjupersonerna blev även tillfrågade om vad de anser saknas eller skulle behövas mer 
av när det gäller resurser för barnens integreringsmöjligheter. IP 1 önskar att se flera plattformar 
för att integrera ensamkommande barn med svenska barn och att se mötesplatser som inte 
endast är avsedda för ensamkommande barn. IP 4 säger att skolan har varnat om att barnen inte 
hinner få ett skolspråk för att kunna läsa teoretiska ämnen. Alla har kanske inte möjligheterna 
att läsa vid gymnasiet eller universitet och därför behövs det ses över andra utbildningsformer. 
Genom en bra utbildning ökar även möjligheterna till ett arbete. En annan intervjuperson 
uttrycker att: mer av allting kan man alltid önska sig. Men sen måste det vara på en nivå att det 
blir hanterligt och sen sätter man för mycket åt denna målgrupp så sticker det i ögonen på 
övriga samhället (IP 6, intervju 22 april 2016). IP 6 upplever också att barnen får dålig 
information om hur mycket de själva måste kämpa för att komma någonstans eftersom de tar 
väldigt lång tid innan de når dit själva som enskilda individer.  

IP 3 önskar att det skulle utföras bättre och mer kvalitetssäkra åldersbedömningar på 
barnen. På kort tid har de haft flera stycken som har fått skrivas ut från boendet på grund av att 
de har varit över 18 år. IP 3 förklarar att genom att ha en vuxen boende på hemmet förlorar ett 
behövande barn en plats. Här uppstår därmed ett etiskt dilemma då boendepersonalen ska 
behandla individen utifrån den ålder som står på pappret även om de misstänker att den angivna 
åldern inte stämmer. IP 2 benämner också svårigheterna med åldersbedömningarna där folk 
ljuger om sin ålder och menar att det både är ett juridiskt och humant problem.  

Utifrån Layders (1997, s. 80-81) beskrivning av dominerande resurser kan i denna studie 
ålderskontroller möjligen betraktas som en dominerande resurs som visat sig bristfällig i 
kontrollen. Samhället har ett ansvar att kontrollera åldern på de ensamkommande barnen. 
Bristerna i säkerhetsställande av kontrollen kan möjligen leda till en del svårigheter i 
boendepersonalens arbete med de ensamkommande barnen. Boendepersonalen kan i sådana 
situationer ge en “felaktig” behandling som inte bemöter de individuella behoven samtidigt som 
ett annat barn förlorar en plats. Denna problematik drabbar boendepersonalens arbete och 
därmed även barnens integreringsmöjligheter i Sverige, men ligger utanför deras kontroll. 
Dessa åldersbedömningar ligger med andra ord på samhällets ansvar och mer tillförlitliga 
säkerhetskontroller behöver införas för att barnen faktiskt får den hjälp de har rätt till. Detta kan 
även förstärkas av Ahlström och Wallin (2005, s. 378) som menar att det är viktigt att 
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professionella aktörer anpassar sitt hjälparbete utefter barnen individuella behov och vad barnen 
själva anser vara meningsfullt.  

 
6.5 Sammanflätningarna av domänerna  
Layder (1997, s. 77-80, 82, 84) beskriver i teorin att de olika domänerna binds samman av olika 
sammanflätningar i form av sociala relationer och praktiker. Dessa sammanflätningar består 
bland annat av olika diskurser av makt och kontroll som flödar genom dessa relationer och 
praktiker.  

I denna studie kan praktikerna tolkas som de olika sociala inramningarna (HVB-hemmen) 
samt relationerna kan tolkas som interaktionen som sker i de olika sociala inramningarna. Med 
andra ord avser det boendepersonalens dagliga arbete med barnens psykosociala hälsa och 
integrering. Livsvärldens element- och systemelement har vidare en inverkan på de olika 
sammanflätningarna. I föreliggande studie förstås livsvärldens element som barnens rådande 
livssituation och systemelement som de omgivande samhällsstrukturerna. Sammanflätningarna 
mellan domänerna (se figur 1) illustrerar hur boendepersonalens arbete med barnen 
sammanflätas genom samverkan med andra aktörer i integreringsarbetet. Sammanflätningarna 
beskrivs av makten mellan domänerna och kan förklara t.ex. begränsningar som 
boendepersonalen upplever i sitt arbete. Det kan även förklara vilka samhällsaktörer de 
ensamkommande barnen möter och hur det påverkar dem.  
 
7. Diskussion 
7.1 Studiens begränsningar och styrkor  
Forskarna anser på goda grunder att studiens syfte har uppfyllts med hjälp av ett detaljrikt och 
övergripande material utifrån intervjuerna och genom en strukturerad analys utifrån de olika 
sociala domänerna i Layders teori. Forskarna anser att första frågeställning besvarats genom att 
studien belyser vilket psykosocialt stöd personalen anser att barnen behöver för att kunna känna 
sig trygga och inkluderade i samhället. Vidare anser forskarna att andra frågeställningen 
besvaras genom att studien uppmärksammar vilka faktorer som är främjande respektive 
hindrande i boendepersonalens arbete med att stärka barnens integrering i samhället.  

Vidare kan studiens flexibla urvalskrav, boendepersonal på HVB-hem för 
ensamkommande barn, både betraktas som en begränsning respektive styrka. Studiens urval 
blev tillfredsställt med deltagare från olika kommuner. Därtill har studiens deltagare olika 
utbildningar vilket har påverkat resultatet på ett differentierat sätt. Alla har inte haft en 
socionomexamen men inom närliggande områden av socialt arbete vilket har gett ett 
mångfaldigt och varierande resultat. Hur detta faktum påverkat resultatet kan dock diskuteras. 
Med ett sådant urvalskrav skulle resultatet blivit mer likvärdigt och mindre varierat. Samtidigt 
skulle resultatet inte täcka lika många aspekter och på så vis inte vara lika generaliserbart. 
Inslagen av de olika synpunkterna hos boendepersonalen om deras arbete med barnens 
psykosociala hälsa har bidragit till ett intressant resultat som uppmärksammar många aspekter. 

En annan möjlig begränsning med studien är att den är baserad på boendepersonalens 
uttalande om gruppen ensamkommande barn. Detta kan innebära en risk för en förvrängd bild 
av hur barnens psykosociala hälsa faktiskt är och för att motverka detta har en 
respondentvalidering utförts. Då fokus dock ligger på boendepersonalens arbete och inte 
barnens egna upplevelser i sig är därav boendepersonalen bäst lämpade som deltagare för 
studien. 

En positiv aspekt med studien är att den både haft en deduktiv och induktiv ansats. Genom 
ett deduktivt arbetssätt har en på förhand bestämd struktur för arbetet efterföljts genom arbetets 
olika delar. På så vis har den röda tråden efterföljts frekvent genom hela studien. Genom den 
induktiva ansatsen i analysens utförande har även mer oförutsägbara tolkningar tillåtits och 
därmed har de underliggande betydelserna i boendepersonalens utsagor kunnat analyseras.  
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Det framkom i granskningen av tidigare forskning en avsaknad av studier rörande 
boendepersonals arbete på HVB-hem med den psykosociala hälsan hos ensamkommande barn. 
Det finns studier om den psykosociala hälsan hos ensamkommande barn, men däremot inte hur 
boendepersonalen arbetar med den. Studien är utförd i Sverige och anses därav fylla ut en lucka 
inom detta forskningsfält och då Sverige är ett land som har tagit emot flest ensamkommande 
barn.  

En annan positiv aspekt är att studien har berört boendepersonalens arbete en kort tid efter 
att den omtalade flyktingvågen nådde Europa och främst Sverige. Dock är studiens syfte inte 
flyktingströmmen i sig men HVB-hemmen har växt i takt med det ökade flyktingmottagandet. 
Då detta är ett fortsatt pågående problem är det en aspekt som behöver uppmärksammas. 
Genom att se över boendepersonalens arbete med barnens psykosociala hälsa finns det 
möjligheter att se vad som fungerar respektive behöver förbättras inför det framtida 
mottagandet.  
 
7.2 Slutdiskussion 
7.2.1 Arbetet med den psykosociala hälsan 
Ensamkommande barn är en heterogen grupp med olika bakgrunder och livsförutsättningar, 
men majoriteten har varit med om svåra och traumatiska upplevelser som kan påverka den 
psykosociala hälsan negativt. Pre-migrationen är en tvetydig period som kan inge hopp om 
förbättrade livsförutsättningar och även orsaka psykiska påfrestningar genom att behöva lämna 
tryggheten och separeras ifrån sin familj. Migrationen ses som den farligaste delen och resan 
utformar barnens integreringsmöjligheter och psykosociala hälsa i ankomstlandet då de har med 
sig svåra minnen från de tidigare migrationsfaserna. Post-migrationen kan innebära höga 
förväntningar och en svår tid genom att integreras i det nya samhället. 

Boendepersonalens utsagor tyder på att barnens psykosociala hälsa är varierande men är i 
överlag dålig och instabil. I och med den ökade flyktingströmmen har den psykosociala hälsan 
även försämrats på grund att barnen numera bär på tyngre trauman än tidigare.  

Detta förstärks av den tidigare forskning som påvisar att psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande bland ensamkommande barn då de dels har upplevt traumatiska händelser 
genom flykten från sitt hemland, separationen ifrån sina familjemedlemmar och även genom 
integreringsprocessen i det nya värdlandet. Ensamkommande barn löper en större risk att 
utveckla psykisk ohälsa i jämförelse med de barn som reser tillsammans med sin familj (jmf. 
Broekaert et al., 2009, s. 291; Hodes et al., 2013, s. 651). 

Boendepersonalens arbete och förhållningssätt gentemot barnen påverkas av deras vetskap 
om barnens tidigare livserfarenheter. Det är viktigt att de tar hänsyn till varje enskilt barn och 
de individuella förutsättningarna. Trots att det är viktigt att personalen tar barnens tidigare 
livserfarenheter i beaktande i arbetet är det även viktigt att fokusera på nuet.  

Tidigare forskning belyser att en viktig aspekt av de psykosociala förhållandena kring 
denna grupp är förståelsen för mångfalden som de representerar (Hessle, 2009, s. 35-36). Vidare 
uppmärksammas vikten av att inte efterforska för mycket i barnens förflutna utan fokusera på 
det de anser vara meningsfullt i nuet och framtiden (Ahlström & Wallin, 2005, s. 378). 

Det sociala nätverket har en viktig roll för de ensamkommande barnen och deras 
psykosociala hälsa genom att deras självidentitet kan utvecklas genom interaktion med 
omgivande personer. De barn som har en kontakt med sin familj verkar ha en bättre psykosocial 
hälsa jämfört med de som inte har det. Även tidigare forskning tyder på att familjen och det 
sociala nätverket har en betydelse för ensamkommande barns välmående. Al-Baldawi (1998, s. 
2228) menar att psykologiska symptom kan vara ett tecken på disharmoni i familjeliv och social 
miljö. I enlighet med Broekaert et al. (2009, s. 291), Sourander (1998, s. 723-724) och Groark 
et al. (2011, s. 426-427) agerar föräldrarna som ett viktigt stöd och emotionell trygghet och 
avsaknad av detta riskerar att förvärra situationen i ankomstlandet.  
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Aktiviteter och sysselsättning är viktiga aspekter för barnens psykosociala hälsa. De får 
den mentala avlastningen och även möjlighet att interagera och socialisera med andra 
människor. Här är det viktigt att boendepersonalen på HVB-hem tillgodoser dessa behov hos 
barnen men att de även ges möjligheter till att utföra egna fritidsaktiviteter på egen hand.  

 
7.2.2 Möjligheter och begränsningar i arbetet 
I boendepersonalens arbete med barnens psykosociala hälsa är det viktigt att kunna hjälpa 
barnen att utvecklas till självständiga individer för att främja deras integrering. Mentorskapet 
är den viktigaste delen i upprätthållandet av en tillförlitlig relation till barnen. Genom 
mentorskapet får barnen en stödjande relation av en yrkesverksam person och möjlighet att 
känna samhörighet vilket kan främja deras psykosociala hälsa. Det miljöterapeutiska 
förhållningssättet kan främja barnens psykosociala hälsa då struktur och trygghet är viktiga 
aspekter då deras tidigare liv kan ha bestått av kaos och oförutsägbarhet. Dessa aspekter är 
några av de möjligheter som går att urskilja i boendepersonalens arbete med barnens 
psykosociala hälsa. Boendepersonalen kan även fungera som viktiga vuxna förebilder i barnens 
liv. Groark et al (2011, s. 434-436) belyser just vikten av stödjande vänskaps- och 
yrkesverksamma relationer för ensamkommande barn i ankomstlandet och att många barn inte 
kände detta behov tillgodosett. Lind Jaktlund (2016, s. 69) menar även att ensamkommande 
barn har separerats från sin familj och därför har få vuxna förebilder i det nya värdlandet. Därför 
spelar professionella aktörer en betydande roll och kan agera som vuxna förebilder barnen 
boende. 

Begränsningar i arbete kan vara situationer där det föreligger en bristande motivation och 
otillgänglighet hos barnen. Ascher (2009, s. 1254) menar att vissa ensamkommande barn kan 
ha svårt att känna tillit till vuxna personer. Här är det viktigt att boendepersonalen stöttar och 
uppmuntrar barnen. I enlighet med de Wal Paastor (2015, s. 245-246) är det viktigt att 
personalen tillgodoser barnen verktyg för att kunna utnyttja sina egna resurser för trots deras 
utsatthet är det unga resursfulla individer som själva lyckas ta sig till ankomstlandet. 

Asylprocessen är en avgörande process som påverkar barnens psykosociala hälsa på flera 
olika plan. Den kan ha en negativ inverkan på deras skolprestationer och en avgörande roll för 
motivationen till integreringen i det svenska samhället. I enlighet med Ascher (2009, s. 1255) 
kan många ensamkommande barn känna sig misstrodda under den långa asylprocessen. 
Malmström (2006, s. 834) menar att barnets tillit påverkas av samspelet med dennes omgivning 
och de ensamkommande barnen tillit till omgivningen kan äventyras i asylprocessen vilket 
skapar svårigheter i boendepersonalens integreringsarbete med dem. 

De varierande bakgrunderna kan även orsaka olika grupperingar bland de boende och 
ibland kan det uppstå friktioner mellan dessa grupper. Det är därför viktigt att personalen är 
med och styr i sådana situationer för att förebygga konflikter barnen emellan. Det kan även 
uppstå en dubbeltydig relation mellan boendepersonalen och barnen i form av att både kontroll 
och hjälp blandas. Här uppstår det ett maktförhållande som är svårare att studera då det kan 
variera utifrån olika sammanhang. Därför är det viktigt att personalen hittar en balans mellan 
sin professionella och privata roll i sitt förhållningssätt och att de arbetar utifrån samma 
riktlinjer och uppvisar en tydlighet gentemot barnen. I enlighet med Melander och Stretmo 
(2013, s. 13) består barnens nätverk vid ankomsten till Sverige oftast av yrkesverksamma 
personer som barnen själva inte valt. Boendepersonalens roller kan te sig diffusa då det 
emotionella stödet blandas med praktiskt/formellt stöd som tidigare varit föräldraansvaret. 
 
7.2.3 Den omgivande kontexten 
Migrationsverket har en tydlig maktposition som påverkar de ensamkommande barnens 
integreringsprocess då de beslutar om barnen får stanna eller inte i landet. Vidare är skolan av 
stor betydelse för barnens framtida möjligheter till utbildning och arbete. Asylprocessen kan 
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försvåra skolgången för de ensamkommande barnen. För att dessa ska ha samma möjligheter 
som andra elever för att få en framgångsrik utbildning krävs ett ökat samarbete mellan de 
enskilda HVB-hemmen och skolan.  

Samhälleliga normer och värderingar gentemot ensamkommande barn varierar. Å ena 
sidan förekommer det ett stort engagemang från samhällets sida och en välvilja att hjälpa till 
men å andra sidan även en ökad rasism och fientlighet. De olika värderingarna kan få en 
påverkande roll i de ensamkommande barnens välmående, motivationen och möjligheter till att 
integreras in i samhället. Media kan möjligen också påverka samhällets normer och värderingar 
på ensamkommande barn utifrån hur de framhäver gruppen för allmänheten. Barnens 
integrering och psykosociala hälsa främjas genom att känna sig som en accepterad och 
inkluderad grupp i samhället.  

Malmström (2006, s. 8, 34) menar att förutom samspelet med närmiljön och familjen är 
även det omgivande samhället en viktig faktor för ensamkommande barns utveckling och 
integreringsprocess. Hessle (2009, s. 30) skriver att ensamkommande barns välmående också 
påverkas av vilket bemötande de får i ankomstlandet. 

Ensamkommande barn är en språksvag grupp vilket kan försvåra deras integrerings in i det 
svenska samhället. I takt med deras språkliga utveckling ökar även deras möjligheter till att 
integreras och bli delaktiga i samhället. Inflytande i sin aktuella livssituation viktigt för barnens 
psykosociala hälsa och integrering. Det är viktigt att de enskilda barnen får komma till tals 
oavsett hur långt de kommit i den språkliga utvecklingen. Detta förstärks av Ahlström och 
Wallin (2005, s. 135-142) som menar att ensamkommande barns livskvalitet ökar i takt med de 
svenska språkkunskaperna.  

Jämställdheten är en annan viktig aspekt i möjligheterna till att kunna integreras in i 
samhället. Den ekonomiska aspekten har möjligtvis en avgörande roll för möjligheterna till en 
normaliserad vardag som jämnåriga i Sverige, exempelvis möjligheter till aktiviteter. Barnens 
utbildningsbakgrunder påverkar även deras utbildningsmöjligheter i Sverige genom att 
exempelvis behöva ta igen skolarbete för att i framtiden kunna etableras på arbetsmarknaden. 
Om de faller utanför samhällets arbetsmarknad kan det finnas det risk för att utsättas för 
segregation vilket kan försämra den psykosociala hälsan.  

Kohli och Mather (2003, s. 201) understryker att ensamkommande barn är främlingar i ett 
nytt land och att de behöver anpassa sig för att kunna integreras in i det nya samhället och därför 
behöver förlita sig på hjälp från främmande människor. Detta innebär att boendepersonalens 
förhållande mot de boende är viktigt och att de i sitt arbete behöver bemöta alla likvärdigt så 
att alla barn känner sig lika mycket värda.  

Åldersbedömningar som brister i kontrollen är även en integreringshämmande faktor för 
de ensamkommande barnen då många barn går miste om en placering på ett HVB-hem de har 
laglig rätt till genom att en annan vuxen person får platsen genom att ange en felaktig ålder 
under 18 år. Detta kan påverka boendepersonalens arbete negativt då det uppstår svårigheter att 
tillgodose barnen behov på grund av felaktiga åldersbedömningar. Då dessa åldersbedömningar 
ligger utanför boendepersonalens kontroll är det ett samhälleligt ansvar att se över  
tillförlitligheten i bedömningarna.  
 
7.3 Förslag på forskning  
Förslag på framtida forskning är mer studier om boendepersonals arbete på HVB-hem med den 
psykosociala hälsan hos ensamkommande barn då det inte föreligger mycket forskning kring 
det. Det skulle även behövas mer forskning om boendepersonalens bemötande och 
förhållningssätt mot ensamkommande barn då det är viktigt i deras dagliga arbete.   

I framtida forskningsstudier skulle det vara önskvärt att se studier som har fokuserat på 
betydelsen av boendepersonalens arbete för integreringen utifrån de ensamkommande barnens 
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perspektiv. Där skulle fokus förslagsvis vara hur boendepersonalen har påverkat deras 
integrering samt vilka förbättringar som behöver ske.  

Flera av studiens deltagare har benämnt skillnader i jämlikhetsvillkor mellan barn som bor 
på HVB-hem respektive familjehem. Ett annat förslag på framtida forskning är därför 
jämförande studier mellan HVB-hem och familjehems integreringsarbete med 
ensamkommande barn. De är resursfulla barn som ofta har förlorat mycket och deras integrering 
i det nya värdlandet är av betydelse för deras framtida mående. De enskilda barnens perspektiv 
behöver därmed uppmärksammas mer inom forskning.  

 
7.4 Slutsatser 
Nedan sammanfattas studiens huvudresultat i en konklusion som i punktform beskriver de mest  
framträdande resultaten.  
 

● En slutsats i denna studie är att ensamkommande barn är en heterogen grupp som varit 
med om traumatiska upplevelser som kan påverka deras psykosociala hälsa negativt.  

● Ensamkommande barn är en grupp som är utsatta för flera riskfaktorer då de upplevt 
traumatiska händelser, separerats från sin familj och inte kan det nya språket vilket kan 
försvåra integreringsprocessen i det nya värdlandet. Utifrån de här två slutsatserna är 
det därför viktigt att boendepersonalen i sitt arbete beaktar varje barns individuella 
behov för att gynna deras integrering in i samhället. 

● Det sociala nätverket är viktigt för den psykosociala hälsan och de barn som har en 
familjekontakt mår oftast bättre jämfört med dem som inte har det. Boendepersonalen 
kan i sitt arbete med barnen därmed uppfylla en viktig roll som vuxna förebilder.  

● I arbetet med barnens psykosociala hälsa är trygghet och struktur viktigt genom ett 
miljöterapeutiskt förhållningssätt.  

● Det är viktigt att boendepersonalen arbetar utifrån samma riktlinjer och uppvisar en 
tydlighet gentemot barnen för att skapa en balans i arbetet och i deras förhållningssätt. 

● Gynnsamma faktorer i arbetet är att boendepersonalen kan skapa tillförlitliga relationer 
med barnen. Genom att känna samhörighet kan den psykosociala hälsan gynnas.  

● En begränsning i arbetet är den långa asylprocessen som kan ha en negativ inverkan på 
integreringsarbetet samt på barnens psykosociala hälsa.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Informationsblankett för deltagande i C-uppsats 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som ska skriva vår C-uppsats nu i vår vid Örebro Universitet. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur personal på HVB-hem för ensamkommande barn 
arbetar med gruppens psykosociala hälsa med ändamålet att främja barnens integrering i 
samhället. Våra preliminära frågeställningar är följande: 
 
1. Vilket psykosocialt stöd anser personalen att barnen behöver för att de ska känna sig trygga 
och inkluderade i samhället? 
2. Vilka faktorer kan vara främjande respektive hindrande i personalens arbete med att stärka 
barnens integrering i samhället? 
 
Anledningen till att vi vill intervjua er är på grund av att ni som personal har en daglig kontakt 
med ensamkommande barn. Med tanke på de etiska överväganden som finns med att intervjua 
barnen i sig har vi därför valt att inrikta studien på att intervjua professionella. 
  
Vi kommer att utföra intervjuer på ca en timme och kommer att efterfölja de humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsområdets etiska riktlinjer. De fyra principerna är  
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialtetskravet och nyttjandekravet. Mer om 
dessa forskningsetiska riktlinjer kan ni läsa på följande länk (www.vr.se). 
 
Ni kommer även att få mer information om de etiska riktlinjerna vid intervjutillfället och ni 
kommer även tilldelas intervjufrågorna innan intervjun.  
 
Tack för att ni vill medverka i vår studie! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jannicka Bergman 
Maria Niva 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
  

Bakgrundsinformation 
●       Namn, ålder och utbildning 
 

Arbetet på HVB-boendet 
●      Vad har du för arbetslivserfarenhet med ensamkommande barn? 
●   Hur länge har du arbetat här? 
●      Vad har du för arbetsuppgifter på din arbetsplats? 
●   Vad har verksamheten för målsättning? 
●   Hur många platser har verksamheten och vilka insatser kan ni erbjuda barnen? 
●   Hur ser boendeförhållandena ut på HVB-boendet? 

 
Ensamkommande barns bakgrund 

●   Vilken ålder och könstillhörighet har barnen på ert HVB-hem? 
●   Hur ser barnens bakgrund ut? 
●   Hur uppfattar ni den psykosociala hälsan hos de ensamkommande barnen? 
●   Hur tar ni barnens tidigare livserfarenheter i beaktande i arbetet? 

 
Interaktion 

●   Vad har ni för aktiviteter på boendet för barnen? 
●   Vilka viktiga aktörer ser ni i barnens nätverk? 
●   Vad har barnen för sysselsättning och vad har de för fritidsaktiviteter? 
●   Hur arbetar ni för att främja barnens psykosociala hälsa? 
●   Vilka aspekter anser ni vara viktiga i arbetet med barnens psykosociala hälsa? 

  
Den omgivande kontexten 

●   Hur arbetar ni på boendet för att få barnen att känna sig delaktiga i samhället? 
●   Hur kan ert arbete bidra till en ökad förmåga hos barnen med att känna ansvar och 

inflytande på boendet? 
●   Vilka möjligheter och begränsningar upplever ni med ert arbete med deras integrering? 
●   Hur ser relationerna ut mellan dels de boende samt mellan de boende och personalen? 
●   Hur hanterar ni som personal den maktposition ni har gentemot barnen? 
●   Hur kan andra samhälleliga aktörers maktpositioner påverka barnens integrering i 

samhället? 
●   Föreligger det någon samverkan med andra aktörer rörande integreringsarbetet och hur 

ser den ut? 
  

Integrering i samhället 
●   Hur uppfattar ni samhälleliga normer för gruppen ensamkommande barn? 
●   Hur uppfattar ni ensamkommande barns jämställdhet i jämförelse med andra barn 

bosatta i Sverige? 
●   Vilka resurser finns för ensamkommande barns integreringsmöjligheter i Sverige? 
●   Vad anser ni är behövligt för integreringsarbetet för ensamkommande barn? 

 
 


