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The aim of this study was to examine how staff at homes for care or residence (HVB-homes) 

work towards helping unaccompanied children to become self-sufficient. The study is based 

on a qualitative approach and we have done eight semi-structured interviews with staff from 

different HVB-homes. The study shows how staff in different HVB-homes uses different 

strategies to create opportunities for the children to integrate into Swedish society as well as 

the conditions that are necessary for the children to cope on their own. Our results have 

shown that routines help the unaccompanied children to manage their time efficiently and 

maintain a functional life with school, health and extra-curricular activities. By executing 

different tasks on their own such as cooking or doing their own laundry, the children learn to 

manage on their own. Staff shows the unaccompanied children how Swedish society works as 

well as the values and norms that exist to aid them in getting accustomed to their new 

environment. The staff motivates the children to go to school in order for them to 

acknowledge the beneficial aspects of education and to help develop their language. Trust, 

security and healthy relations have shown to be a prerequisite to maintain a functional 

relationship between the unaccompanied children and staff at the HVB-homes. Creating a 

network for the children by having them join different associations and extra-curricular 

activities such as soccer has also come to help the children integrate into Swedish society.  
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Förord  

Vi vill tacka de personer som tagit sin tid till att medverka i vår studie. Ett extra tack till våra 

vänner och familjer för stöd och vägledning. Slutligen ger vi ett tack till oss själva för ett hårt 

engagemang och ett gott samarbete. 
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1 Inledning 

Enligt Migrationsverkets (2016a) aktuella statistik har det skett en ökning av antalet 

asylsökande i Sverige. År 2014 har Sverige mottagit cirka 80 000 asylsökande och året 2015 

anlände 162 877 asylsökande varav ensamkommande barn bestod av 35 369. Majoriteten av 

de ensamkommande barnen är pojkar mellan åldrarna 13-17. Enligt §1 femte stycket lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) definieras ensamkommande barn 

som under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller 

från en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter 

ankomsten till Sverige står utan en sådan ställföreträdare.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) placeras majoriteten (ca 80%) av de ensamkommande barnen i 

Hem för vård eller boende (HVB-hem) medan en mindre andel placeras i familjehem, eget 

boende eller hos anhöriga. När barnet fyllt 18 år sker en förflyttning av barnet till en egen 

lägenhet om det inte finns behov av fortsatt placering i HVB-hemmet. Inspektionen för vård 

och omsorg (2015) skriver att syftet med arbetet på HVB-hem för ensamkommande barn är 

att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Enligt Socialstyrelsen (2013) behöver barn och 

ungdomar successivt lära sig att sköta sin hygien, laga mat, hantera sin ekonomi och annat 

praktiskt för att kunna utvecklas och klara sig på egen hand utan stöd från en vuxen person. 

Eftersom placeringen i HVB-hemmet endast är tillfällig är HVB-personal tidsbegränsade i 

arbetet med att förbereda och planera inför dagen barnen lämnar HVB-hemmet och träder in i 

vuxenlivet.  

 

1.1 Problemformulering 

Ensamkommande barn som migrerat till Sverige befinner sig i landet utan en förälder och är 

därmed i behov av stöd genom socialtjänstens olika insatser. Insatserna är nödvändiga för att 

uppnå liknande möjligheter som barn utan invandrarbakgrund och som har deras familjer 

närvarande. Att arbeta med att förbereda barnen inför vuxenlivet samtidigt som att beakta barnens 

omställning i det nya landet och deras svåra upplevelser innan, under och efter flykten är något 

som enligt Socialstyrelsen (2013) visat sig vara en utmaning för HVB-personal. Tidigare 

forskning av Dixon & Wade (2007) visar att en del unga klarar sig på egen hand efter att ha 

flyttat från HVB-hemmen medan andra stått inför arbetslöshet, hemlöshet och social 

isolering. Dixon & Wade (2007) menar att detta bland annat beror på brister i arbetet med 
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planering, förberedelser och även i stödarbetet efter att barnet lämnat boendet. Författarna 

problematiserar även det faktum att det brister i forskning om HVB-personal, deras arbete och 

deras ansvar gentemot ensamkommande barn. Detta har resulterat i bristfällig kunskap om hur 

socialarbetare och andra involverade aktörer i arbetet med ensamkommande barn hjälper 

barnen att förbereda och planera inför framtiden. En stor del av den forskning som gjorts 

inom området har utifrån våra erfarenheter berört ensamkommande barns perspektiv medan 

HVB-personalens syn på arbetet är något som inte lyfts fram i den mån vi anser den borde. 

Förhoppningen med vår studie är därmed att fylla en kunskapslucka som kan hjälpa oss att 

förstå hur HVB-personal arbetar med ensamkommande barn. Sundman & Simonsen (2010) 

skriver att ensamkommande barns livssituation och upplevelser ställer andra krav på personal 

och skiljer sig från de krav som normalt vis ställs på arbetet med barn utan 

invandrarbakgrund, något som väckte vårt intresse. Hur arbetar HVB-personal för att öka 

trygghet och socialt stöd för ensamkommande barn? Hur förbereder HVB-personalen barnen 

inför ett liv i det svenska samhället och vilka är de viktigaste förutsättningarna för att barnen 

ska klara sig på egen hand?  

 

Vi anser att detta är ett viktigt arbetsområde inom det sociala arbetet samtidigt som det är ett 

aktuellt ämne i Sverige idag. På grund av den kraftiga ökningen av ensamkommande barn i 

Sverige anser vi att det är av stor betydelse att förstå hur situationen hanteras och hur HVB-

personal upplever samt arbetar med barnen. Förhoppningen är att studien ska bidra med en 

ökad förståelse för det sociala arbetet med ensamkommande barn. Vår förhoppning är även att 

studien kommer att bidra med kunskap inom området som kan vara till nytta för personal som 

arbetar med ensamkommande barn. 
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1.2 Syfte  

Syftet med vår kvalitativa studie är att få en förståelse för hur HVB-personal arbetar med 

ensamkommande barn för att förbereda dem inför ett liv efter placeringen på HVB-hem. 

 

1.3 Frågeställningar  

 

- Vad anser HVB-personal är de viktigaste förutsättningarna för att ensamkommande 

barn ska klara sig på egen hand och varför anses dessa förutsättningar vara viktigast? 

 

- Används några strategier i arbetet mot att förbereda ensamkommande barn inför ett liv 

efter HVB-placeringen? I sådana fall vilka?  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis har vi presenterat studiens forskningsproblem och beskrivit dess syfte samt 

frågeställningar. Kapitel två är till för att läsaren ska få en översiktlig bild av arbetet med 

ensamkommande barn. Vilka aktörer som kommer i kontakt med barnen och hur deras arbete 

kan påverka barnen efter placeringen på boendet. I kapitel tre gör vi nedslag i tidigare 

forskning som berör arbetet med ensamkommande barn och sådant som  anses vara relevant 

för vår studie. I kapitel fyra beskriver vi den teori som vi senare kommer att använda för att 

analysera och förstå vårt empiriska material. Vidare kommer vi i kapitel fem diskutera vårt 

val av metod, våra tillvägagångssätt, studiens tillförlitlighet, etiska överväganden och studiens 

arbetsfördelning. I kapitel sex redogör vi för vårt insamlade material, våra resultat och 

analyserar materialet med hjälp av Berger & Luckmanns (2011) socialisationsteori. I detta 

kapitel återkopplar vi även till tidigare forskning för att kunna styrka vårt material men även 

för att kunna göra jämförelser. Avslutningsvis för vi en slutdiskussion i kapitel sju där vi 

jämför våra resultat och reflekterar kring vår studie.  
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2 Bakgrund 

Med vår bakgrund vill vi lyfta fram viktiga aktörer utöver HVB-personal som kommer i 

kontakt med ensamkommande barn. Vi vill ge en tydlig översikt över arbetet med 

ensamkommande barn. Arbetet mot att förbereda ensamkommande barn mot ett liv utanför 

HVB-hemsplaceringen kräver ett samarbete med HVB-personal och ett flertal andra aktörer. 

Precis som Wimelius, Isaksson & Eriksson m.fl. (2012) skriver i sin kunskapsöversikt, 

behöver ensamkommande barn stöd för att utvecklas och klara sig själva bland annat genom 

skolgång, hälso- och sjukvård samt tillgång till vuxna betydelsefulla personer.. Den kontext 

ensamkommande barn befinner sig i, rollerna de olika aktörerna spelar, aktörernas handlingar, 

sättet de utför sitt arbete på och konsekvenserna av de beslut som fattas kan komma att 

påverka hur barnens situation kommer att se ut efter HVB-placeringen. 

 

2.1 Hem för vård eller boende 

Enligt Socialstyrelsen (2013) kan ensamkommande barn som söker asyl i Sverige placeras i 

tre typer av boende för barn och unga som är i kombination med vård eller behandling. 

Familjehem, jourhem eller HVB-hem som är den vanligaste boendeformen. Det finns HVB-

hem för vuxna missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn och ungdomar, ungdomar och 

vuxna samt HVB-hem för ensamkommande barn. Enligt Wimelius et al. (2012) får varje barn 

en eller två kontaktpersoner som ansvarar för barnets eller ungdomens vardagsrutiner, 

skolgång, behov av sjukvård, matlagning med mera.  

 

2.2 God man 

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting 2016a) företräder god man ensamkommande 

barn i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Den gode mannen har därmed skyldigheten 

och rätten att ta beslut och bestämma i frågor som berör barnet i frågor såsom personliga, 

ekonomiska eller rättsliga angelägenheter. Exempel på konkreta arbetsuppgifter för god man 

är att ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid möten och utredningar, delta i 

utvecklingssamtal samt företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård. Den gode mannens 

uppdrag upphör om barnets föräldrar kommer till Sverige, om barnet varaktigt lämnar 

Sverige, om det har utsetts en särskild förordnad vårdnadshavare eller om barnet fyllt 18. 
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2.3 Migrationsverket och asylprocessen  

Migrationsverket (2015a) skriver att Migrationsverkets främsta uppgift är att pröva och 

behandla ansökningar från personer som vill bosätta sig, besöka samt söka skydd i Sverige 

eller att få svenskt medborgarskap. Migrationsverket har det övergripande ansvaret i 

mottagandet av ensamkommande barn. Enligt Migrationsverket (2015b) lämnar barnet in 

asylansökan på egen hand, tillsammans med god man eller offentligt biträde. 

Migrationsverket (2014) skriver att ett offentligt biträde hjälper den person eller den familj 

som ansökt om asyl i Sverige. Migrationsverket bedömer om personen eller familjen är i 

behov av ett offentligt biträde. Enligt Migrationsverket (2015a) sker en bedömning om det är 

Sverige eller något annat land som ska pröva ansökan. I de fall Sverige ska genomföra 

prövningen startas en utredning av barnets asylskäl. Det hålls ett utredningssamtal med barnet 

där barnet berättar om sig själv, sin familj, flykten och vad som hänt innan flykten till 

Sverige. Därefter sker en asylutredning där barnet med stöd av offentligt biträde och god man 

berättar varför han eller hon söker asyl i Sverige. Vid avslag på ansökan om asyl återvänder 

barnet till hemlandet eller överklagar beslutet med hjälp av offentligt biträde. Vid bifall av 

ansökan om asyl skrivs barnet ut från migrationsverket en månad efter beslutet fattats. Vid 

flyktingskäl eller skyddsbehov kan barnets föräldrar flytta till Sverige om de uppfyller övriga 

villkor.  

 

2.4 Kommun och socialtjänst  

Enligt Migrationsverket (2015b) sker den praktiska biten av mottagandet i kommunen. Barnet 

får tillgång till boende, god man och det sker en utredning av barnets behov av stöd. 

Socialnämnd i anvisad kommun ansvarar för att barnets behov tillgodoses och 

vistelsekommunen är ytterst ansvarig för barnets välmående. Vistelsekommunen fattar även 

beslut samt utreder om det finns någon släkting i Sverige som barnet kan bo hos. Enligt 

Eriksson, Ghazinour & Hanberger m.fl. (2014) inleder socialsekreteraren en utredning efter 

anvisning från Migrationsverket. Utredningen sker utifrån BBIC-metodiken (Barns behov i 

centrum). Socialsekreteraren har fokus på barnets välmående och trivsel på boendet. Senare i 

utredningen tas frågor som skolbakgrund och ankomsten till Sverige upp. Utredningen syftar 

till att få ett underlag för en boendeplacering som stämmer överens med barnets behov. 

Utredningen resulterar i en upprättad vårdplan som beskriver barnets behov inom olika 

områden som exempelvis hälsa, utbildning, utveckling och identitet. För att beskriva hur 

vårdplanen ska genomföras upprättas även en genomförandeplan. Detta genomförs numera av 



 

10 

 

boendepersonal, däremot är det socialsekreteraren som ansvarar för uppföljning av vård och 

genomförandeplan, detta sker var sjätte månad. 

 

2.5 Hälso- och sjukvård  

SKL (2016b) skriver att landstinget ansvarar för vård av asylsökande barn. Vården inkluderar 

fysisk och psykisk behandling. Samtliga barn ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård 

när de ankommer till Sverige. De ska även erbjudas en hälsoundersökning om det inte är 

uppenbart att det inte behövs. Syftet med hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige är 

dels för att upptäcka akuta sjukdomar men också för att undvika smitta. Enligt SKL (2016c) 

har barn som är placerade i HVB-hem sämre fysisk och psykisk hälsa i jämförelse med andra 

barn. Frågan om hälso- och sjukvård för dessa barn är därmed högt prioriterad hos SKL och i 

det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

Ensamkommande barns rätt till svensk sjukvård innebär enligt BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin 2015) även rätt till psykiatrisk vård. Det finns behov av barnpsykiatrisk 

vård då majoriteten av nyanlända befinner sig i en kris eller i en akut stress. BUP hjälper 

ensamkommande barn genom stöd och behandling och arbetar främst med barn och 

ungdomar som har traumatiska symptom eller annan barnpsykiatrisk problematik. Syftet med 

behandlingsarbetet är att stärka barnets kapacitet att möta och hantera svårhanterliga känslor i 

deras aktuella livssituation. Barnen får råd kring hur de kan göra för att bryta social isolering 

och komma vidare i livet samt skapa en trygg och fungerande vardag.  

 

2.6 Skola  

Ensamkommande barn har enligt Migrationsverket (2016b) rätt att gå i förskola, grundskola 

och gymnasium. Kommunen ska se till att barnet går i skolan under samma villkor som alla 

andra barn i kommunen. Enligt socialstyrelsen (2012) har ensamkommande barn med 

uppehållstillstånd skolplikt, vilket innebär att sociala myndigheter och polis kontaktas om 

barnet inte deltagit i undervisningen. Asylsökande barn har ingen skolplikt men har däremot 

rätt till utbildning. Socialstyrelsen (2013) skriver att skolan har en betydelsefull roll i 

ensamkommande barns utveckling mot självständighet och är en viktig del på vägen till bättre 

hälsa. Att befinna sig i asylprocessen är en påfrestande situation för ensamkommande barn. 

Skolan blir ofta till en trygg struktur i barnens vardagsliv och en viktig del för barnens 

framtida karriär samt arbetsmöjligheter.  
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3 Tidigare forskning  

Vår tidigare forskning består av svenska doktorsavhandlingar och rapporter samt 

internationella vetenskapliga artiklarna, majoriteten från England.  Den tidigare forskningen 

består av vetenskapliga artiklar som kunde bidragit på olika sätt i vår studie. Vårt val av 

forskning har vi gjort i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Majoriteten av 

tidigare forskning presenteras utifrån socialarbetarens perspektiv eftersom vårt syfte är att 

förstå hur personal arbetar med ensamkommande barn. Det följande kapitlet visar resultat från 

olika studier som beskriver hur personal kan hjälpa ensamkommande barn att förbereda dem 

inför ett liv efter HVB-hemsplaceringen. För att beskriva socialarbetarens praktiska arbete 

med barnen har vi valt att använda tidigare forskning av exempelvis Kholi (2007), Stretmo & 

Melanders (2013) samt Höijer & Magnusson (2008) då de gett oss en tydlig beskrivning av 

det praktiska arbetet. De ensamkommande barnens situation i det nya landet presenteras av 

författare som Hessle (2009) och Thommessen, Corcoran & Todds (2015). Den tidigare 

forskningen beskriver även vilken påverkan relationen har på arbetet med barnen då 

relationen visat sig ha inverkan på barnets utveckling mot ett liv på egen hand efter HVB-

hemsplaceringen. Denna tidigare forskning beskrivs av bland annat Newbigging & Thomas 

(2011) samt Eide & Hjern (2013). 

 

3.1 Socialarbetarens arbete med ensamkommande barn 

Kohli (2006) har i sin studie i England intervjuat 29 socialarbetare inom fyra olika lokala 

myndigheter som arbetar med ensamkommande barn utifrån olika områden inom socialt 

arbete. I studien förekommer berättelser om ensamkommande barn i väntan på asyl, 

socialarbetarnas relation till barnen och även om deras generella upplevelser av arbetet med 

ensamkommande barn. I studien framkommer att socialarbetarens arbete med de 

ensamkommande barnen kan delas in i tre olika arbetssätt. Det första arbetssättet består av att 

socialarbetaren ger stöd genom att skapa sammanhållning för barnet, tillgodose barnets 

praktiska behov genom att stegvis hjälpa barnen skapa struktur i sin vardag. Det andra 

arbetssättet består av att socialarbetaren är lyhörd inför barnet, socialarbetaren låter barnet 

berätta om tidigare erfarenheter och minnen för att hjälpa barnet bearbeta svårigheter och 

traumatiska upplevelser. Det tredje arbetssättet består av att skapa en känsla av samhörighet 

för barnet. Att tillsammans med barnet skapa en ny start i det nya landet genom att bibehålla 

en hållbar och trygg relation grundad på tillit. Socialarbetaren betraktas som en vän, 
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ställföreträdare, förälder eller medarbetare. Newbigging & Thomas (2011) har i deras studie 

framställt resultat som visar vad 20 asylsökande barn anser är viktigt i arbetet med 

asylsökande barn. Barnen i studien anser att det är viktigt att de blir placerade i ett hem där 

familjen har förståelse för barnens kulturer, traditioner och värderingar för att kunna förstå 

och relatera till varandra. De anser även att det är betydelsefullt att olika myndigheter och 

därmed anställda som kommer i kontakt med barnen är medvetna om vilket språk barnen 

pratar. Detta för att kunna kommunicera med barnen och bemöta deras behov. Att 

uppmärksamma ensamkommande barns psykiska välmående är även betydelsefullt för 

barnen. Att ha en dialog om tidigare erfarenheter i hemlandet, eventuella traumatiska 

upplevelser som exempelvis erfarenheter av tortyr, är något som bör uppmärksammas för att 

kunna arbeta med barnen och bearbeta problemen.  

 

I Kohlis (2007) studie framkommer det att socialarbetare som arbetar med ensamkommande 

barn i England anser att språket är en faktor som påverkar arbetet med barnen. Socialarbetare 

som talar samma språk som barnen berättar att det underlättar kommunikationen mellan barn 

och personal när barnet inte kan tala engelska. Socialarbetare som endast talade engelska 

använde sig utav tolkar när det uppstod missuppfattningar i kommunikationen. Att inte kunna 

kommunicera med barnen framkom som en frustration eftersom socialarbetarna upplevde det 

som svårare att skapa en god relation med barnen då språket blev ett hinder. I en 

doktorsavhandling av Wigg (2008) anses språket vara den viktigaste faktorn för att skapa ett 

nytt liv i det svenska samhället. Studiens resultat visar att språket är ett villkor för att kunna ta 

del av skolan, skapa kontakter, sociala relationer och umgås med personer som inte delar 

samma modersmål. Genom att umgås med svensktalande vänner anses språket utvecklas 

fortare. Språket är även ett villkor för att kunna ta del av det nya samhälle som barnet befinner 

sig i. Språket är “en nyckel till att bli en del i en gemenskap”. I arbetet mot att stödja barnen i 

att behärska det svenska språket, har personer som personal på flyktingboenden, vänner och 

lärare visat sig vara betydelsefulla individer.  

 

Resultaten i Stretmo & Melanders (2013) FOU-rapport visar att personal på olika boenden för 

ensamkommande barn i Göteborg är viktiga “samhälls-guider” för barnen. Personalen ska 

vägleda barnen in i det svenska samhället genom att visa dem hur de åker buss eller hur ett 

pengarutdrag från en bankomat fungerar. Dessa uppgifter kan framstå som simpla men 

intervjusvaren i studien visar att dessa simpla uppgifter kan uppfattas som väldigt komplexa 

för nyanlända. I rapporten framkommer det även att personal anser att de själva måste anpassa 
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sig utefter barnens situationer. Personal bör även lära sig om barnens tidigare erfarenheter och 

respektera deras tidigare liv, att låta barnen behålla sina gamla rutiner samtidigt som de lär sig 

de nya anses vara viktigt 

 

3.2 Ensamkommande barn i ett nytt land 

Hessle (2009) har genomfört en tioårsuppföljning av ensamkommande barns livsvillkor och 

erfarenheter som unga vuxna i Sverige. De individer som medverkat i studien har intervjuats 

tio år efter ankomsten till Sverige som asylsökande barn. I avhandlingen framkommer skola, 

sociala nätverk och boenden där barnens kulturella bakgrunder bemöts med respekt som 

viktiga faktorer för barnens socialisation. Författaren beskriver socialisation som en 

samverkan mellan individ och omgivning där individen ses som en aktör. Individen anpassar 

sig till kontexten samtidigt som det finns möjligheter till nyskapande. Skolan skapar struktur 

för barnen och ger därmed positiva effekter för barnens liv i Sverige. I avhandlingen 

presenteras även att vuxna personer i formella sammanhang som lärare, ledare i idrott eller 

andra vuxna personer som barnen bemött i sitt vardagliga liv är viktiga då de har hjälpt barnen 

socialiseras in i det svenska samhället. De informella kontakterna till barnen består av få 

svenska vänner och fler kontakter från det egna hemlandet. Hessles slutsats är att det är viktigt 

för barnet att ha ett formellt nätverk i det svenska samhället men mindre viktigt med 

informella kontakter för att på bästa möjliga vis etablera sig i samhället. Stretmo & Melander 

(2013) FOU-rapport visar att det är viktigt för ensamkommande barn att komma ut i 

föreningslivet och skapa kontakter men att personal som stöd är en viktig förutsättning för att 

barnen ska våga ta steget. I Kohlis (2007) studie beskrivs att skola och utbildning är viktigt 

för barnen. Barnen fokuserar på skolan och har ett mål att sträva emot och ägnar mindre tid åt 

svårhanterliga tankar och känslor. I en FoU rapport av Höijer & Magnusson (2008) har 

författarna gjort en utvärdering av ensamkommande asylsökande barns utveckling från att 

befinna sig i ett asylboende till att bo i eget hem. Något som identifierats som viktigt är ett 

hållbart nätverk för barnen, detta för att förbereda barnen inför ett liv på egen hand dagen de 

lämnar boendet. I rapporten framkommer att vänner, god man, lärare och personal på 

grupphem har visat sig vara betydelsefulla personer för de ensamkommande barnens nätverk. 

 

Kohli & Mather (2003) beskriver tre psykologiska hinder som ensamkommande barn möter 

när de kommer till ett nytt land med främmande kontext. Det första hindret innebär en snabb 

anpassning till nya vanor, regler och seder i det nya samhället för att kunna etablera sig. Det 
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andra hindret handlar om att barnen ska klara av att lita på och känna trygghet hos främmande 

personer i det nya landet för att kunna hantera de svårigheter som tidigare hänt i hemlandet 

eller under flykten. Om barnet är i kontakt med socialtjänst blir det tredje steget att ta sig 

igenom en mängd olika system för vård och skydd, författarna påpekar att dessa mängder av 

system är svåra att ta sig igenom även för en inhemsk individ. I relation till dessa hinder 

upplever barnen ofta sprickor i deras förflutna, nutida och framtida liv som behöver lagas. 

Författarna skriver “At the point of arrival, their sense of being in charge of their life is 

seriously jeopardized”. Det är en utmaning för socialarbetare att hjälpa barnen i dessa 

situationer då det innebär dels att hjälpa barnen att skapa egenmakt i deras liv och dels för att 

få dem i en säker riktning som ger dem chansen att ta ansvar för sitt förflutna, nutida och 

framtida liv. 

 

3.3 Att stå på egna ben  

Stretmo (2014) har i sin avhandling intervjuat personal på HVB-hem för ensamkommande 

barn i Sverige och Norge. En av de intervjuade anser att det är viktigt att visa barnen de mest 

grundläggande rutinerna som finns på boendet från första dagen. Det är viktigt att barnen kan 

ställa klockan själv, ta ansvar för skolan och annat som kan uppstå. Resultaten visar att det är 

viktigt att HVB-personal hjälper barnen att klara sig på egen hand utan stödet av en vuxen. 

Stretmo & Melanders (2013) rapport visar också betydelsen av att strukturera och planera upp 

barnens vardag. Det är viktigt att personalen hjälper barnen att lära sig tvätta, städa, laga mat 

och hålla tider. Rutiner och struktur i vardagen gör att barnen slipper bli sysslolösa och det 

bidrar till att barnen lär sig att klara sig på egen hand. I Thommessen et al. (2015) studie 

betonar ensamkommande barn vikten av att lära sig mer om landet de befinner sig i, att 

anpassa sig och klara sig på egen hand samt att få kunskap genom bland annat skolan.  

 

3.4 Relationens betydelse  

Resultatet av Newbigging & Thomas (2011) studie visar att de asylsökande barnen anser att 

relationen är viktig. Författarna skriver att vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans är 

något som är betydelsefullt för de ensamkommande barnen. Goda relationer ger barnen större 

möjligheter att känna tillit och därmed blir det lättare för barnen att prata om svåra 

upplevelser. Kohli (2006) visar bland annat i sin studie att barnen inte är öppna om deras 

förflutna då det finns en rädsla över att det kan få en negativ påverka på deras asylprocess. I 

studien av Kohli (2007) framkommer det även här att tillit är en viktig del i arbetet med 
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ensamkommande barn. Socialarbetaren bör försöka bygga en relation som visar barnen att de 

kan lita på vad socialarbetaren säger, om socialarbetaren exempelvis ger ett löfte till barnet är 

det viktigt att han eller hon håller sitt löfte för att bevisa för barnet att de talar sanning. Ett 

sådant engagemang från socialarbetarens sida bidrar enligt författaren till att barnen gör 

samma sak tillbaka och relationen blir ömsesidig. Socialarbetare som arbetar med 

ensamkommande barn bör inta en roll som vårdnadshavare och inte som vakt.  

 

Eide & Hjern (2013) har liknande resultat i sin studie då de skriver att ensamkommande barn 

är i behov av en vuxen person i sin omgivning som kan stötta och inta en föräldraroll. 

Thommessen et. al (2015) skriver att en trygg relation är en faktor som bidrar till att 

ensamkommande barn har lättare att anpassa sig och bidrar till ett förbättrat välmående. 

Författarna skriver att bristande socialt stöd associeras med psykisk ohälsa.  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den redovisade forskningen visar hur socialarbetare arbetar med ensamkommande barn och 

även hur barnens situation kan se ut i ett nytt land. Det framkommer att personal på HVB-

hem har en central roll i arbetet med ensamkommande barn. Hur personal på olika boenden 

bör arbeta för att stödja barnen i nuläget och förbereda barnen att klara sig på egen hand. En 

öppen, tillitsfull och trygg relation bidrar till ett förbättrat välmående för de ensamkommande 

barnen. Det bidrar även till att barnen öppnar upp sig och personal kan kartlägga deras behov. 

Vår förhoppning är att kunna bidra med kunskap som visar hur personal arbetar för att 

bibehålla det som redovisats i tidigare forskning som exempelvis trygga relationer och hur de 

arbetar för att förbereda barnen inför att klara sig på egen hand. Vi har som förhoppning att 

kunna undersöka vad detta har för relevans för våra intervjupersoner och deras arbete med 

ensamkommande barn samt hur det utspelar sig i arbetet. 
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4 Socialisationsteori 

Enligt Angelöw, Jonsson & Stier (2015) myntades begreppet socialisation av Émile Durkheim 

i början av 1900-talet. Durkheims avsikt var att förklara den livslånga socialisationsprocessen 

som börjar i barndomen och fortsätter livet ut. Han menade att vuxna påverkar barn som inte 

hunnit bli samhällsmedlemmar, genom att socialisera in barnen till vuxenvärlden. Detta 

genom att olika individer och grupper i samhället överför värderingar, beteende, attityder och 

kunskap till en annan individ. De mest omtalade och viktigaste förutsättningarna för 

socialisationen är skola och familj. Här bildas barnets moralföreställningar, språk, könsroll 

och individens uppfattning av sig själv. I relation till vår studie är tanken att denna teori kan 

hjälpa oss förstå varför personalen arbetar på ett visst sätt och hur dem utför sitt arbete med de 

ensamkommande barnen. Socialisationsteorin förklarar hur en individ socialiseras in i ett 

samhälle, intar ny kunskap och skapar en egen identitet. Den största påverkan på individens 

socialisationsprocess är personer i barnets omgivning, vilket för nuvarande består av HVB-

personal. Vi har valt att använda Berger & Luckmanns (2011) perspektiv på 

socialisationsteorin då vi anser att detta gett oss en tydligare förståelse av vad som händer när 

personalen ger barnen ny kunskap och förbereder dem inför ett liv i det nya landet. 

 

4.1 Objektifiering, internalisering och externalisering 

För att förstå vardagslivets verklighet har Berger & Luckmann (2011) studerat samhället 

utifrån en subjektiv och objektiv verklighet. Författarna använder sig utav tre 

sammanhängande begrepp i socialisationsprocessen för att förklara hur individen etablerar 

och reproducerar sin sociala struktur. Dessa begrepp benämns som objektifiering, 

internalisering och externalisering. Den objektiva verkligheten är en verklighet som 

människor tar för givet, den består av förutbestämda mönster som existerar oavsett individens 

uppfattning av den. Samhällets verklighet är objektifierad, vilket menas att den ses som ett 

slags objekt som är självklart och som något som alltid funnits och kommer att finnas där. 

Människan skapar sin sociala verklighet genom sina handlingar och sitt sätt att tänka på. 

Berger och Luckmann (2011) definierar början på socialisationsprocessen som internalisering. 

Internalisering innebär att människan intar kunskap från den objektiva världen genom att 

tolka en annan individs subjektiva processer, vilket exempelvis kan vara en tolkning av något 

en individ försöker förmedla. Den subjektiva processen innebär att en individ skapar 

förståelse eller utgår från sitt egna perspektiv. Den subjektiva verkligheten existerar med 
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andra ord inom människan och är oåtkomlig utifrån. Detta behöver inte innebära att individen 

har full förståelse för den andra individens subjektiva processer, utan den objektiva händelsen 

sker oavsett om individerna förstår varandra eller inte. Därmed är den objektiva händelsen 

åtkomlig för individen. I en mer komplex internalisering förstår individen inte bara den andras 

subjektiva processer utan hen förstår även den värld som individen lever i, vilket bidrar till att 

denna värld blir till individens egna. Individen skapar en subjektiv verklighet som hen 

använder för att externalisera sig, med andra ord konstruera den värld hon eller han lever i. 

Individen tillför egna betydelser på verkligheten och för sedan vidare dessa kunskaper och 

erfarenheter till nästa generation. 

 

4.2 Primär socialisation 

Enligt Berger & Luckmann (2011) delas socialisationsprocessen in i primär och sekundär 

socialisation. Primär socialisation syftar på den process som tillgodoser individens kognitiva, 

känslomässiga och sociala utveckling under de första levnadsåren. Socialisationen sker främst 

genom familj och andra bekanta genom vilken individen blir en medlem av samhället. 

Däremot behöver den primära socialisationen inte begränsas till individens första levnadsår då 

individen befinner sig i olika primära sammanhang livet ut och har kontakt med människor 

som påverkar våra liv. När människan föds till den objektiva världen så föds hen även till sina 

signifikanta andra. Dessa signifikanta andra är individer som inte går att välja, individen 

måste acceptera sina signifikanta andra och lära sig leva med dem. Det är en anledning till 

varför den värld som internaliseras i den primära socialisationen är mer förankrad i individens 

medvetande i jämförelse med den internalisering som sker i den sekundära socialisationen 

(beskrivs även längre ner). De signifikanta andra för vidare sina upplevelser av den objektiva 

världen och väljer ut aspekter av sin egna sociala struktur som sedan förs över till en ny 

människa. Relationen som skapas mellan individen och de signifikanta andra kräver en 

känslomässig bindning som nästintill är omöjlig att undvika. Individen identifierar sig med 

sina signifikanta andra genom internalisering genom att personen övertar (internaliserar) dess 

attityder samt roller och gör dem till sina egna. I denna process skapar individen en egen 

subjektiv identitet, en identitet som objektivt tilldelats individen från de signifikanta andra, 

när individen tilldelas en identitet så tilldelas hen även en särskild plats i samhället. I den 

primära socialisationen sker en utveckling i internaliseringen då individen exempelvis lär sig 

om de normer som finns i samhället. Inlärningen av en norm kan exempelvis ta plats genom 

en tillsägelse från en signifikant: “det är inte okej att inte gå till skolan”, om detta upprepas 
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under flera tillfällen av flera personer inser individen tillslut att det är en tillsägelse i 

allmänhet. Istället för att individen uppfattar tillsägelsen som: “jag måste gå till skolan”, 

utvecklas det istället till en uppfattning som lyder “man måste gå till skolan”. Denna 

tankeskapelse från de signifikanta andra kallas de generaliserade andra och blir slutet på den 

primära socialisationen när det etablerats i individens medvetande. Å ena sidan utvecklar 

individen en förmåga att identifiera sig med signifikanta andra, å andra sidan en förmåga att 

identifiera sig med personer i allmänheten, det vill säga att identifiera sig med samhället. I 

denna fas blir samhället, verkligheten och identiteten i fokus och skapas i samma 

internaliseringsprocess. Individen får en personlig tillit till de signifikanta andra men även till 

deras definition av olika situationer. Det är senare i livet som individen kan börja tvivla på sin 

verklighet men oavsett hur långt ifrån sin värld individen kommer så kommer individen alltid 

att se på den som sin “hemvärld”. 

 

4.3 Sekundär socialisation 

Den sekundära socialisationen blir enligt Berger & Luckmann (2011) den process som följer 

efter den primära, vilket innebär att den socialiserade individen möter nya områden i 

samhällets objektiva värld. Den primära och sekundära socialisationen har samband med 

varandra då den grundläggande strukturen i sekundär socialisation måste överensstämma med 

strukturen i den primära socialisation. De signifikanta andra ersätts av personer som 

förmedlar ny kunskap om samhället som är nödvändig för att individen ska fungera enligt 

samhällets normer, dessa personer definieras som kunskapsförmedlare. Kunskapsförmedlare 

kan exempelvis vara lärare eller i relation till vår studie, personal på HVB-hemmen. Dessa 

förmedlare är anonyma, det vill säga att den kunskap som de förmedlar kan förmedlas av 

andra personer och den känslomässiga bindningen som skapas med signifikanta andra skapas 

i regel inte här. Det som är avgörande för att individen ska få samma känslomässiga bindning 

med en kunskapsförmedlare är individens villighet att engagera sig. Det problematiska i 

sekundär socialisation är att individen redan skapat en egen identitet och internaliserat en 

uppfattning av verkligheten som är svår att förändra. Överensstämmelsen mellan den nya och 

gamla internaliseringen kan då bli ett problem. I relation till vår studie kan exempelvis de 

ensamkommande vara tvungna att socialiseras om på nytt i ett samhälle som troligen skiljer 

sig från det samhälle de växt upp i. Som vi tidigare nämnt är den verklighet som 

internaliserats i den primära socialisationen svårare att förändra än den som internaliseras i 

den sekundära. Detta kan förklaras genom att det individen lär sig i den primära 
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socialisationen uppfattas som naturligt medans det som förekommer i den sekundära 

socialisationen uppfattas som konstgjort. Men i de fall då individens villighet att förändra sig 

är tillräckligt stor så kan en omvandling ske, detta sker genom en initieringsprocess som 

innebär att individen fullständigt engagerar sig i den verklighet som internaliseras. De 

personer som övervakar socialisationen får därmed karaktären av signifikanta andra istället 

för kunskapsförmedlare.  

 

4.4 Vidmakthålla eller transformera? 

Enligt Berger & Luckmann (2011) behöver människan bekräftelse av sin identitet för att 

vidmakthålla sin subjektiva verklighet, denna bekräftelse sker av de signifikanta andra men 

även av de kunskapsförmedlare som hen möter senare i livet. Samtal är en väsentlig del i 

vidmakthållandet av den subjektiva verkligheten och om denna samtalsapparat som 

vardagligen påminner individen om den subjektiva verkligheten försvinner, rubbas individens 

bild av verkligheten. En individ som lever med andra människor som inte har samma 

trosuppfattning och som är avskuren från gemenskapen kan fortfarande behålla delar av sin 

subjektiva verklighet genom att exempelvis fortsätta med sina böner, men om människan inte 

får samtala med andra individer som delar samma tro kommer hen med tiden tappa 

uppfattningen om vad som är hens subjektiva verklighet. För att leva i en viss kultur krävs 

enligt Angelöw, Jonsson & Stier (2015) att människor delar kulturen med varandra, att de 

förstår och talar med andra individer inom samma kultur.  

 

Att den subjektiva verkligheten kan transformeras innebär enligt Berger & Luckmann (2011) 

att människan “byter värld”, vilket innefattar en diskussion om olika grader av förändring. 

Denna transformation är inte fullständig då människans kropp alltid kommer vara densamma 

och befinna sig i samma fysiska värld. De transformationer som innefattar mindre 

förändringar kallas växlingar och kräver resocialisation. Resocialisation innebär att individen 

frigörs eller undanhålls från det och dem som binder individen till hens förflutna, det förs nya 

samtal med nya signifikanta andra och den subjektiva verkligheten omvandlas. Det sker en 

omtolkning i den nya verkligheten av individens tidigare signifikanta andra och förflutna 

händelser så att de stämmer överens med individens nuvarande verklighet. Partiella 

transformationer är mindre ingående än resocialisation, dessa transformationer kan tolkas som 

temporära då individen tolkar den nuvarande verkligheten på ett sätt så att den stämmer 
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överens med det förflutna. Detta medför att individen försöker förtränga de transformationer 

som faktiskt ägt rum och individen är inställd på att återgå till sin “vanliga” verklighet. 
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5 Metod 

I denna del av uppsatsen kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga vid val av 

forskningsmetod, datainsamling, urval och hur vi analyserat vårt empiriska material. Vi 

diskuterar även studiens tillförlitlighet och olika etiska överväganden. I slutet av kapitlet 

redogör vi för arbetsfördelningen mellan uppsatsens två författare. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom syftet med studien är att förstå hur personal på HVB-hem arbetar med 

ensamkommande barn för att förbereda dem inför ett liv efter HVB-hemsplaceringen anser vi 

att en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats är mest lämpad. Thomassen (2007) skriver att 

hermeneutiken består av teorier om tolkning och förståelse. Förståendemetoden används här 

som en forskningsstrategi genom att vi lever oss in i, tolkar och återskapar det som våra 

intervjupersoner uttrycker. Tolkningsarbetet sker i efterhand då vi tolkar situationen vi 

befinner oss i. Med hjälp av tolkningsarbetet har vi kunnat tillämpa våra teoretiska 

utgångspunkter och analysera det som intervjupersonerna uttrycker. Enligt Thomassen (2007) 

kan vi genom att tolka dessa yttringar förstå människans inre upplevelser och erfarenheter. 

Vår tolkning och förståelse för vårt insamlade material har betydelse för hur vi väljer att 

analysera det. Under studiens gång har vi därmed reflekterat över hur materialet tolkas, hur 

olika faktorer kan komma att påverka tolkningsarbetet och hur vi kan förstå 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter.  

 

5.2 Kvalitativ forskningsmetod   

För att söka kunskap om olika samhällsfenomen och studera hur de fungerar, hur de uppstår, 

påverkas eller förändras behöver vi enligt Ahrne & Svensson (2015) samla in eller producera 

empirisk data för att kunna bearbeta och analysera den. Den kvalitativa metoden gör att 

forskaren kan få en djupare inblick i intervjupersonernas upplevelser. Vi kan ställa frågor med 

hjälp av intervjuer, vara ute på fältet genom att observera eller utföra textanalyser med 

dokument, artefakter, texter eller bilder. Eftersom dessa datainsamlingsmetoder kännetecknas 

av kvalitativ forskningsmetod ansåg vi att denna metod var mest lämplig och användbar i 

förhållande till vårt syfte. Eftersom vårt syfte inte är att samla in statistiskt material, beräkna 

siffror eller mängder av fenomen vilket kännetecknar den kvantitativa metoden, ansåg vi att 

den kvantitativa metoden var olämplig. Metoden hade försvårat arbetet med att studera olika 
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sociala interaktioner. En kvalitativ metod gav möjlighet att ta del av personalens upplevelser 

samt deras direkta reaktioner på de frågor som ställdes.    

 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer till personal på HVB-hem som arbetar med 

ensamkommande barn. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att vi genom intervjuer lyssnar 

och tar emot det som intervjupersonen berättar för att sedan kunna tolka innebörden av det 

som sägs. Forskaren får kunskap om intervjupersonernas känslor, attityder och den värld de 

lever i. Studien har baserats på det som Bryman (2011) beskriver som semistrukturerade 

intervjuer, som består av en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade frågor. Med 

det menas förutbestämda frågor och frågor som uppstår under intervjuns gång. Vår 

intervjuguide (bilaga 1) bestod av ett antal frågeområden som formulerats utifrån vårt syfte 

och frågeställningar som exempelvis “rutiner” och “relation”. Inom de olika frågeområdena 

fanns ett antal frågor som var mer detaljerade, detta för att skapa struktur för våra intervjuer 

och känna trygghet ifall vi inte skulle lyckas föra en naturlig dialog under intervjun. Fördelen 

med semistrukturerade intervjuer var att vi kunde ställa fler frågor utöver intervjuschemat, 

formulera om och byta på frågornas ordningsföljd, vilket hjälpte oss att föra mer lättsamma 

och naturliga dialoger. Intervjupersonerna förklarade hur deras verklighet såg ut och fick 

chansen att tolka samt svara på frågor utifrån deras perspektiv. Detta resulterade i att vi fick 

information om sådant som stod utöver vår intervjuguide, något som tillfördes till vårt resultat 

och även bidrog till att studien inte blev förutsägbar. Vi försökte undvika en hög grad av 

struktur genom att styra samtalet utifrån fastställda frågor, nackdelen var att 

intervjupersonerna ibland kunde använda friheten till att tolka och svara på frågorna på ett sätt 

som stod utöver syftet med vår studie. Att sedan styra tillbaka samtalet och omformulera sig 

kunde ibland rubba samtalet. Att hitta balans i graden av struktur i intervjuerna och inte 

påverkas av vår förkunskap om fenomenet är något som varit utmanande.  

 

Andra datainsamlingsmetoder såsom observation samt enkäter har övervägts. Intervjuer var 

den metod som var mest lämpad eftersom den gav utrymme för personal att själva berätta om 

deras upplevelser i arbetet med ensamkommande barn, som i sin tur bidrog till att vi fick en 

större förståelse för intervjupersonen i fråga. Eventuella svårigheter med observationer var att 

personal hade känt sig iakttagna och därmed hade deras handlingar samt arbetssätt möjligtvis 
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påverkats av situationen. Intervjumetoden ger personal möjlighet att ändra på hur verkligheten 

egentligen hade eller faktiskt ser ut men vi ser berättandet som en mer tillförlitlig metod.  

 

5.4 Urval   

Intervjupersonerna har valts utifrån ett snöbollsurval som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren tar kontakt med få personer som är relevanta för studiens syfte och som i sin tur för 

en till fler kontakter. Vi har genomfört åtta intervjuer i två kommuner på sex olika HVB-hem. 

Becker (2008) skriver att urval är en komplicerad del i all forskning och att forskaren inte kan 

studera alla delar i en studie. Genom att studera några få delar i en vetenskaplig studie kan det 

bli möjligt att beskriva en helhet. Utifrån urvalet och dess resultat ska det vara möjligt att dra 

allmänna slutsatser om helheten. Vårt urval av intervjupersoner har gjorts utifrån ett 

målinriktat urval med resonemanget att personal på HVB-hem är de som interagerar med 

ensamkommande barn under daglig basis och ses därmed som en stor tillgång till vår studie. 

Enskilda handläggare eller enhetschefer hade mest sannolikt inte bidragit med samma 

information då de arbetar med ensamkommande barn under andra villkor. En av 

intervjupersonerna är biträdande företrädare på arbetsplatsen men eftersom hon förklarat att 

hon befinner sig på boendet och arbetar med barnen bestämde vi oss för att intervjua även 

henne. Vi har valt att inte ha några kriterier på ålder, etnicitet, kön eller utbildning. Kravet var 

att intervjupersonen varit fastanställd och verksam på boendet i cirka ett år. Tanken med ett 

års arbete på samma HVB-hem är att personalen ska ha god kännedom om hur anställda på 

boendet arbetar för att förbereda barnen inför ett liv efter HVB-placeringen och på så vis få ett 

stort informationsinnehåll. Sex olika HVB-hem ger oss en bredare bild över hur det kan se ut i 

arbetet med ensamkommande barn och det ger även flera olika individuella perspektiv på 

arbetet. Enligt Ahrne & Svensson (2015) är det en fördel att utföra intervjuer på flera 

verksamheter då det finns en risk att det råder ett dåligt arbetsklimat i just den verksamheten. 

Med bakgrund av detta anser vi att sex olika HVB-hem ger oss mer trovärdighet i resultaten 

av studien istället för ett eller två.    

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Vise enhetschef för varje boende har kontaktats via telefon för att få information om studiens 

syfte samt blivit förfrågade om det funnits intresse bland personalgruppen för att medverka i 

studien. Vi skickade ett informationsbrev (bilaga 2) med detaljerad information om studien 

och genomförandet av intervjuerna. Breven vidarebefordrades till personalgruppen som sedan 
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kontaktat oss vid intresse för att bestämma tid och plats för intervju.  Intervjuerna 

genomfördes på arbetsplatserna då det är en neutral och bekväm miljö för intervjupersonerna 

och varade 45-60 minuter beroende hur öppna intervjupersonerna var för att prata. Efter 

godkännande från intervjupersonerna har vi spelat in intervjuerna med hjälp av våra mobiler. 

Inspelning av intervjuerna har använts för att underlätta transkriberingsarbetet och för att inte 

gå miste om viktig information då en transkribering på plats är svår att genomföra. En av oss 

var huvudansvarig för intervjun och den andra dokumenterade samt kompletterade med 

eventuella frågor.  

 

5.6 Databearbetning och analysmetod  

Till en början läste författarna igenom transkriberingarna noggrant och diskuterade kring det 

som förekommit under intervjuerna. Efter att ha studerat intervjuskrifterna har materialet 

kodats. Bryman (2011) beskriver kodning som att sätta namn eller en etikett på delar av 

intervjun som skulle kunna vara av teoretisk vikt eller betydelse för studien.  Exempel på 

kodningar i vår text var “språk” och “nätverk för ensamkommande barn”. Materialet har 

kodats efter olika samband mellan intervjuerna såsom förekommande nyckelord och uttalande 

samt sådant som kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar. För att förstå våra kodningar 

har vi meningstolkat texten vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) gör det möjligt för 

forskare att förstå meningar i en intervju genom att vidga en ursprunglig text och tolka i flera 

olika steg. Här har vi exempelvis fokuserat på vad informationen handlar om, vad den 

uttrycker, och betydelsen av det som sägs. Eftersom denna studie strävar efter att förstå våra 

intervjupersoner med hjälp av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats anser vi att 

meningstolkning kunde hjälpa oss tolka och förstå meningen i intervjupersonernas uttalanden. 

Texten meningskoncentrerades, vilket är en form av kategorisering där resultat omformuleras, 

skrivs i kortare utsagor och knyts till olika kategorier. Vi har använt oss utav en kategori (ett 

tema) som benämnts som “ Förutsättningar och strategier för att ensamkommande barn ska 

klara sig på egen hand efter HVB-hemsplaceringen”. Därefter angavs fem olika 

underkategorier som bestod av exempelvis “språk” och “trygga relationer”. Kategorin 

innehöll resultat som bestod av gemensamma mönster och liknande uttalanden som 

uppkommit under intervjuerna. För att öka trovärdigheten i resultaten har vi citerat 

intervjupersonerna för att exemplifiera det som presenteras i resultaten. Därefter har resultaten 

analyserats med hjälp av tidigare forskning och Berger & Luckmanns (2011) 

socialisationsteori. 
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5.7 Studiens tillförlitlighet 

För att undersöka studiens tillförlitlighet har Bryman (2011) angett fyra olika kriterier för en 

tillförlitlig studie. Dessa kriterier har varit en utgångspunkt under arbetets gång då de har 

används för att reflektera kring studiens tillförlitlighet, om det finns eventuella bristningar och 

hur vi kan arbeta för att öka studiens tillförlitlighet genom arbetets gång. Här beskrivs de fyra 

kriterierna och även hur de har används i förhållande till studien.  

 

5.7.1 Trovärdighet 

Bryman (2011) skriver att trovärdighet är ett kriterier för en tillförlitlig studie. För att skapa 

trovärdighet i resultaten har vi genomfört forskningen i enlighet med etiska regler och givna 

anvisningar för uppsatsarbetet, vilket enligt författaren är ett kriterier för trovärdigheten. 

Forskaren ska även göra en respondentvalidering genom att rapportera resultaten till 

intervjupersonerna för att bekräfta att resultaten stämmer överens med deras uttalanden. 

Resultaten validerades genom att bekräfta intervjupersonernas uttalanden under intervjuns 

gång. Vi såg inga svårigheter med att tolka deras sociala verklighet då vi var två stycken som 

uppfattat intervjupersonerna på samma vis, däremot hade studiens trovärdighet ytterligare 

kunnat förstärkas genom att rapportera resultaten till intervjupersonerna.  

 

5.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet syftar på djupa och täta beskrivningar av den sociala verklighet som forskaren 

vill studera. Djupa beskrivningar av ett visst fenomen bidrar till att läsaren kan bedöma hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö och i vilken utsträckning den kan generaliseras till 

andra sociala miljöer eller situationer. Överförbarhet kan motsvaras med extern validitet 

vilket enligt Bryman (2011) anses vara ett problem för kvalitativa forskare då urvalet oftast är 

begränsat. Nackdelen med vår studie är att vi inte haft några kriterier på kön, ålder, etnicitet 

eller utbildning. Flera olika samband mellan intervjuerna och liknande svar trots ett bredare 

urval av intervjupersoner hade kunnat förstärka studiens tillförlitlighet. Vi hade även för få 

antal intervjupersoner för att studien ska kunna generaliseras. Bryman (2011) skriver att 

studier som denna vars urval är målinriktat inte går att generalisera i förhållande till en större 

population. Överförbarheten kan även diskuteras i förhållande till reliabilitet, vilket enligt 

Kvale och Brinkman (2014) innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan reproduceras 

vid en annan tidpunkt eller plats av en annan forskaren och hur intervjupersonerna hade 

ändrat sina intervjusvar beroende på vem det är som intervjuar. Om resultaten inte skulle 
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stämma överens med resultat från tidigare forskning skulle studiens reliabilitet enligt Bryman 

(2011) minska då den inte anses vara upprepbar. Våra resultat har visat tydliga 

överensstämmelser med tidigare forskningsresultat vilket vi även belyser i vår analys då vi 

jämfört och diskuterat kring tidigare forskningsresultat i förhållande till våra egna.  

 

5.7.3 Pålitlighet 

För att styrka studiens pålitlighet ska forskaren ha en detaljerad och utförlig beskrivning av 

forskningsprocessens olika faser. För att öka studiens pålitlighet har vi gett läsaren en 

fullständig och detaljerad beskrivning av vår forskningsprocess. För att granska studiens 

kvalitet har diskussioner förts angående uppsatsens tillförlitlighet mellan uppsatsens två 

författare. Det har skett en form av opponering där författarna har granskat uppsatsen utifrån 

tillförlitlighetens fyra delkriterier i Bryman (2011).  

 

5.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att forskaren förhåller sig objektivt 

genom att inte påverkas av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar vid utförandet 

av studien. Då teorin har valts utifrån en induktiv forskningsansats har vi inte påverkats eller 

styrts utifrån teoretiska inriktningar. För att eftersträva objektivitet i denna studie har vi 

format öppna frågor som är allmänt formulerade och öppna för tolkning. Författaren skriver 

att en viss formulering av en fråga kan leda till ett specifikt svar. För att sträva efter 

objektivitet har ledande frågor undvikits, istället har vi format öppna frågor, öppna för 

intervjupersonen att tolka. Detta, för att inte påverkas av egna värderingar eller föreställningar 

som kan komma att påverka forskningsresultatet. Något som varit till författarnas fördel men 

även till nackdel är att båda har erfarenheter inom arbetet med ensamkommande barn vilket 

har utmanat objektiviteten då vi försökt utesluta vår förkunskap om fenomenet vid 

utformningen av och under intervjuerna.  

 

5.8 Etiska överväganden  

Något vi tagit hänsyn till i vår studie beskrivs av Vetenskapsrådet (2011) som 

forskningsetiska principer. Dessa ska tillämpas i alla delar av studien, principerna innefattar 

fyra etiska krav. Det första är informationskravet som innebär att vi som intervjuare ska 

informera de medverkande om syftet med undersökningen, villkoren och att deltagandet är 

frivilligt samt att det kan avbrytas när som helst. Samtliga intervjupersoner har fått denna 
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information både i ett informationsbrev och muntligt över telefon vid förfrågan. För att 

undvika missförstånd och säkerställa att de medverkande tagit del av informationen har vi 

även läst upp informationsbrevet innan intervjuerna. Det andra kravet, samtyckeskravet, 

betyder att vi som intervjuar måste ha de intervjuades samtycke. De som medverkar ska vara 

medvetna om att det är de själva som bestämmer hur länge samt under vilka villkor de 

medverkar. Detta är något som vi har förklarat för våra intervjupersoner både skriftligt och 

muntligt. Ett tredje krav är konfidentialitetskravet, det består av att de medverkande ska 

försäkras anonymitet om de önskar detta. Den organisation som intervjuerna sker i ska 

skyddas samt bevaras på ett säkert sätt. Detta innebär att personuppgifter inte har avslöjats i 

studien. Vi har använt oss utav fingerade namn, uteslutit ålder och har inte angett vilka 

kommuner vi genomfört studien i. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att vi som 

intervjuar inte har använt det insamlande materialet i andra sammanhang än i det aktuella 

forskningsändamålet. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att forskaren ska väga de konsekvenser som riskeras vid 

studien mot de vetenskapliga fördelar som kan framkomma av personens deltagande. Studien 

ska medföra något positivt och risken för att de medverkande påverkas negativt av studien ska 

vara så liten som möjligt. Det innebär att vi som forskare är skyldiga att överväga möjliga 

konsekvenser för de medverkande men även den grupp de representerar. Med utgångspunkt i 

detta har vi övervägt våra val av resultat genom att noga diskutera om det vi framställer i 

resultatet skulle kunna avslöja HVB-hemmen eller de intervjuade. Enligt Lagen (2003:460) 

om etikprövning som avser människor ska forskning som berör känsliga personuppgifter eller 

personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden etikprövning genomföras. Vår studie 

avslöjar inte intervjupersonernas identitet på något vis och därmed behöver vi inte genomföra 

någon etikprövning. Vi kommer inte ta upp några uppgifter som kan avslöja personens etniska 

ursprung, politiska åsikter, religion, sexuella läggning, hälsa eller medlemskap i 

fackföreningar.  
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5.9 Arbetsfördelning   

Samtliga delar i uppsatsen är skapade tillsammans. Det som skiljt sig i arbetsfördelningen är 

att vi haft olika ansvar för utförandet av intervjuerna och insamlingen av det empiriska 

materialet. Helen hade huvudansvaret under intervjuerna då hon höll i samtalen och Fanny har 

antecknat under intervjuerna. Vid slutet av intervjuerna fyllde Fanny i med eventuella frågor 

till intervjupersonen som vi glömt eller inte tänkt på att ställa tidigare. Transkribering 

genomfördes av båda författare. Trots att vi till en början skrivit egna stycken så kan vi inte 

uttala oss om att en utav författarna är ansvarig för ett eller flera specifika stycken då vi i 

efterhand har skrivit om, diskuterat och redigerat vår text tillsammans. Båda har tagit del av 

inläsning av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur, tillsammans har vi i efterhand diskuterat 

det vi läst. Att arbeta på detta sätt är tidskrävande men vi anser att det hjälpt oss skapa en mer 

sammanhängande och enhetlig uppsats. Vi har läst igenom samtliga delar i uppsatsen enskilt 

och tillsammans gått igenom dem del för del. Detta för att båda ska vara medvetna om 

innehållet och för att vi ska få en gemensam förståelse för uppsatsen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel görs en redogörelse av resultat som baserats på intervjuer. Eftersom 

intervjupersonerna är anonyma i denna studie har vi använt fiktiva namn. HVB-hemmen, 

städerna, kommunerna eller annat som kan medverka till att intervjupersonens identitet kan 

identifieras kommer inte skrivas ut på grund av etiska skäl. Intervjupersonerna består av sju 

kvinnor och en man med ett åldersspann på 23-64 år. Samtliga intervjupersoner har arbetat på 

nuvarande boende i minst ett år varav Nina, Lotta, Jasmine, Malcom, Kajsa och Rut har flera 

års erfarenheter av arbete på HVB-hem med ensamkommande barn. My och Karin har ingen 

tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn utöver nuvarande arbetsplats. 

Resultaten redovisas utifrån ett tema som tar utgångspunkt ur våra frågeställningar. Under 

varje underrubrik presenteras förutsättningar som upplevs som viktiga av personalen för att 

barnen ska klara sig på egen hand efter placeringen på HVB-hemmet samt varför de anser att 

dessa förutsättningar är viktigast. Sedan presenteras de strategier personalen använder i 

arbetet mot att tillgodose dessa förutsättningar och för att förbereda barnen inför ett liv 

utanför HVB-hemmet. Resultaten analyseras med hjälp av Berger & Luckmanns (2011) 

socialisationsteori och jämförs med tidigare forskning för att skapa en djupare förståelse för 

resultaten.  

 

6.1 Förutsättningar och strategier för att ensamkommande 

barn ska klara sig på egen hand efter HVB-hemsplaceringen  

 

6.1.1 Att förstå det svenska samhället 

Samtliga intervjupersoner tar upp ämnet “det svenska samhället” i relation till de 

ensamkommande barnen på HVB-hemmen och anser att en förståelse för det svenska 

samhället samt dess normer är viktigt för att barnen ska klara sig på egen hand. Utifrån 

tidigare forskning av Stretmo & Melanders (2013) samt vårt material, visar resultaten att 

personalen ska visa barnen hur samhället ser ut och att personalen kan tolkas som barnens 

“samhälls-guide”. Om barnen inte är medvetna om hur samhället fungerar och inte förstår 

varför samhället är uppbyggt på ett visst sätt är det svårt för dem att stå på egna ben. Lotta 

förklarar det genom att säga:  
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...så är det på alla HVB-hem som har ensamkommande, för dem har svårt att förstå, att 

komma hit här, vi har extremt mycket regler i detta samhället. Vi har skyldigheter och vi 

har rättigheter. [...] så kommer man kanske från ett land som är alldeles laglöst eller ett 

land som man kanske aldrig har fått bestämma någonting själv, man får inte ens behålla 

sitt egna identitetskort. Det är väldigt viktigt att vi visar dem och att de förstår hur allt 

fungerar för att de ska klara av allt detta själva i framtiden. - Lotta 

 

Detta kan kopplas till de olika psykologiska hindren som Kohli & Mather (2003) beskriver. 

Det första och tredje hindret blir tydligt då det framkommer att barnen måste anpassa sig till 

Sveriges lagar, regler och seder och samtidigt ta sig igenom olika system. Det är personalen 

som finns som stöd för dessa hinder och som den tidigare forskningen antyder så 

framkommer detta som ett svårhanterligt jobb och kräver tålamod. 

 

Vi måste lära dem att acceptera de svenska normer och värderingar som finns, det är 

repetition och repetition. En bas, att bli svensk. [...] Här måste han lyda, få dem att förstå 

varför dem gör som dem gör. - Karin 

 

Många gånger är det kulturkrockar för det är inte på samma sätt i deras hemländer. Där kan 

det någon gång skära sig ibland men det är ju så det fungerar och de måste anpassa sig ju. 

Ibland kan det vara lite krockar men oftast förklarar man såhär funkar det och så de förstår 

det hela.  - Malcom 

 

Man försöker att förklara för dem hur viktigt det är att komma i samhället när dem har 

flyttat från sina hemländer och kommit så långt hit, det är jätteviktigt att dem anpassar sig i 

samhället och vi pratar mycket med dem [...] för det går inte ihop om man anpassa sig inte i 

samhället. - Jasmine  

 

Samtliga intervjupersoner berättar att barnen måste anpassa sig till det svenska samhället och 

vara villiga att lära sig om det nya samhälle de befinner sig i. Utifrån Thommessens et al. 

(2015) studie anser även de ensamkommande barnen själva att det är viktigt för dem att lära 

sig om det nya landet. Rut säger att barnen anpassar sig efter verkligheten då de anpassar sig 

till det svenska samhället. Å ena sidan handlar det om att personalen ska hjälpa barnen att 

skapa förståelse för det svenska samhället och å andra sidan kunna anpassa sig efter hur det 

fungerar i det svenska samhället. Utifrån Stretmo & Melanders (2013) rapport bör förståelse 

för varandra däremot vara ömsesidig. Barnen ska anpassa sig och skapa förståelse för det 
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svenska samhället men samtidigt ska personal visa förståelse och respektera barnens 

levnadssätt.   

 

Utifrån Berger & Luckmanns (2011) socialisationsteori kan vi tolka det som att HVB-

personalen ser det svenska samhället som deras objektiva verklighet, en verklighet som 

internaliserats under den primära socialisationen. Barnen som kommer till Sverige har enligt 

teorin en objektiv verklighet som har internaliserats i deras primära socialisation och denna 

skiljer sig från “den svenska verkligheten”. De ensamkommande barnen är födda i en miljö 

som skiljer sig från den svenska miljön. Med hjälp av teorin kan vi utifrån våra resultat se att 

det som händer med barnen när de kommer till det nya landet är att de mister bekräftelsen från 

sina signifikanta andra och den subjektiva verkligheten sätts på spel. När vi tittar på våra 

resultat kan vi enligt teorin tyda att personalen inte ger den bekräftelsen som barnen behöver 

för att behålla sin subjektiva verklighet utan personalen blir en stor del av den transformation 

som barnen troligen går igenom. Personalen kan tolkas som nya signifikanta andra som 

samtalar med barnen och hjälper dem omvandla verkligheten. Det är svårt att tolka hur pass 

stor transformationen blir och om det sker genom partiella transformationer eller genom 

resocialisation. En tolkning av teorin är att barnen till en början kan genomgå partiella 

transformationer eftersom de är mindre grundliga och barnen kan fortfarande vara beredda på 

att återgå till sina “vanliga” verkligheter. Om barnen exempelvis får uppehållstillstånd och 

förstår att dem ska leva i Sverige resten av sitt liv kan det utifrån vår tolkning utvecklas till 

resocialisation. Enligt teorin omtolkar då barnet sitt förflutna för att det ska vara i 

överensstämmelse med det som sker i det svenska samhället och det förs nya samtal med nya 

människor som leder till att barnens subjektiva verklighet omvandlas. Utifrån vårt material är 

det tydligt att intervjupersonerna anser att en viktig del av arbetet är att stödja barnen i att 

klara sig på egen hand. De menar att barnen inte kommer att klara sig ensamma i framtiden 

om de inte är medvetna om hur svenska samhället fungerar. Personalen ska hjälpa barnen att 

skapa förståelse för det svenska samhället och lära dem att anpassa sig efter ett levnadssätt i 

Sverige. En viktig strategi i detta arbete är bland annat att hjälpa dem skapa kontakter i sin 

omgivning (beskrivs under nästa rubrik). Teorin tyder på att de signifikanta andra 

(personalen) överför sina upplevelser av den objektiva världen och plockar ut aspekter av sin 

egna sociala struktur till barnen (ensamkommande barnen). Detta förtydligas i vårt material 

då intervjupersonerna berättar att deras uppgift är att lära barnen att anpassa sig, i detta fall 

förs personalens verklighet över till barnen. Samtliga intervjupersoner berättar att det är 

viktigt att tydliggöra vilka normer som finns i Sverige för att de ska klara sig på egen hand 
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utan en vuxens tillsyn när de flyttar ut från HVB-hemmet. I relation till teorin kan detta 

förstås genom att personalen slutligen blir den generaliserade andra då de lär barnen om 

normer. Personalen arbetar tillsammans och visar barnen vad som är eller inte är acceptabelt i 

Sverige, när detta upprepas kan barnen förstå hur det fungerar i ett svenskt samhälle. 

 

6.1.2 Att skapa ett nätverk för ensamkommande barn 

Något som framkommer i samtliga intervjuer är betydelsen av kontakter i det svenska 

samhället. Dessa kontakter framställs som viktiga förutsättningar för barnen i vår studie och 

även i tidigare forskning. Höijer & Magnussons (2008) resultat visar att det är viktigt att 

skapa ett nätverk runt barnen för att förbereda dem inför ett liv efter placeringen på boendet. 

Samtliga intervjupersoner i vår studie anser att ett nätverk runt barnet är viktigt för att 

utvecklas både i nutid men även för en långsiktig utveckling. Precis som intervjupersonerna i 

Hessles (2009) studie och Stretmo & Melanders (2013) rapport så anser samtliga 

intervjupersoner i vår studie att kontakter i föreningslivet är essentiellt. Hessles (2009) 

resultat visar att formella kontakter är viktigare för barnens utveckling i det nya landet än 

informella kontakter. De formella kontakterna ansågs, precis som våra resultat visar, hjälpa 

barnen att socialisera sig i samhället mer skyndsamt. Fotboll och andra sporter gör att barnen 

skapar kontakter i sin omgivning. Malcom uttrycker: “De lär sig snabbare svenska, kommer 

in i det här svenska systemet och ser hur ett ‘Svenssonliv’ fungerar.” Intervjupersonerna ser 

fler fördelar med barnens kontakter, om barnen exempelvis är aktiva i en fotbollsklubb så 

medförs ett ansvarstagande som är till fördel för att barnen ska klara sig på egen hand: 

 

...där får dem komma in i ett svenskt fotbollslag och har, dem får ta ansvar för sina träningar 

och du måste träna för att vara med på matcher. Det är lite mer allvar för dem liksom. - Nina 

 

...att lära dem att ta kontakt med andra människor för det är så man bygger sitt nätverk och 

det är så man kommer in i samhället. Gå på olika föreningar, vara med i olika 

fotbollsföreningar eller vad du nu än tycker om, volleyboll eller biljardförening eller om det 

nu så är curling eller så. Det är jätteviktigt. - Lotta 

 

...ha kontakt med föreningsliv som fotbollsklubbar och anda föreningar som bara jobbar 

med integration och ungdomar som är ensamkommande. Liksom använda sina kontakter så 

mycket som möjligt, att få ut dem i det svenska samhället så fort som möjligt och integrera 

sig med praktik och så. - Malcom 
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Vi arbetar mycket med att få ut dom i föreningslivet för vi har märkt att det är det som är det 

bästa för där är dom tvingade till och prata med andra och lära sig hur det fungerar..[---] det 

är oftast dem man märker att språk och allting flyter på. - Kajsa 

 

Detta kan kopplas till den del av Berger & Luckmanns (2011) teori som beskriver den 

sekundära socialisationen då den redan socialiserade individen möter nya områden i 

samhällets objektiva värld. De personer som personalen hjälper barnen komma i kontakt med 

kan tolkas som de kunskapsförmedlare som förekommer i teorin då den kunskap som 

förmedlas även kan förmedlas av en annan kontakt. Våra resultat tyder inte på att barnen 

skapar ett känslomässigt band med de kontakter som barnen möter utanför boendet, utan 

dessa kontakter ger barnen möjligheten till att utvecklas i det svenska samhället. Personalen 

motiverar barnen till att etablera sig i samhället genom att exempelvis spela fotboll, 

personalen menar att barnen har ett syfte med att träna fotboll och det är att träna fotboll, inte 

att skapa en stark relation med tränaren. Syftet med att komma ut i föreningslivet bygger 

utifrån teorin inte på att skapa en känslomässig bindning, detta kan tolkas som att barnets 

villighet att engagera sig inte är tillräcklig för att den bindningen ska skapas. Utifrån det 

intervjupersonerna berättar kan vi enligt teorin tolka det som att barnen återigen befinner sig i 

början på socialisationsprocessen när hen är ute i föreningslivet. Barnet internaliserar ny 

kunskap från den objektiva världen och befinner sig återigen i ett primärt sammanhang. 

Personalen och personerna i föreningslivet kan tolkas som den familj eller de bekanta som 

bidrar till att barnen blir medlemmar av samhället i den primära socialisationen. Personalen 

framhåller arbetet med att få ut dem i föreningslivet som en effektiv strategi mot att stödja 

barnen till att utvecklas i det svenska samhället och klara sig på egen hand. Vår tolkning blir 

därmed att barnen internaliserar kunskap både i den primära och den sekundära 

socialisationen. Eftersom det enligt teorin sägs att den sekundära socialisationen sker efter 

den primära blir det svårt att tolka teorin i relation till våra resultat. Individen kan enligt teorin 

befinna sig i primära sammanhang livet ut och utifrån våra resultat skulle individen samtidigt 

även kunna befinna sig i sekundära sammanhang. 

 

6.1.3 Språk 

Samtliga intervjupersoner berättar att språket är en viktig förutsättning för att barnen ska klara 

sig i samhället på egen hand. Det framkommer som en svårighet att kommunicera med barnen 

om de inte behärskar det svenska språket och personalen får finna andra lösningar när barnen 

och personalen inte kan kommunicera med varandra. Det blir tydligt att språket är en viktig 
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förutsättning då barnen inte kan leva i det svenska samhället utan att kunna tala eller läsa 

svenska. Utifrån vårt material kan vi se att personalens arbete med barnens språk är väsentligt 

då det är personalen som möter barnen under daglig basis. Oavsett om barnen lär sig mycket 

av det svenska språket i skola eller i andra sammanhang utanför boendet så är det av betydelse 

att personal kommunicerar med barnen på svenska även om de delar samma modersmål eller 

talar likadana språk. Detta stämmer överens med Wiggs (2008) resultat som visar att barnen 

lär sig mer svenska när de umgås med svensktalande personer och att HVB-personal är 

viktiga personer för barnen och deras språkutveckling. En ytterligare strategi som används för 

att stödja barnen i arbetet mot att utveckla sig i det svenska språket är enligt 

intervjupersonerna att motiverar barnen att gå till skolan, vilket enligt Hessle (2009)  skapar 

struktur och ger positiva effekter för barnens liv i Sverige. Enligt Angelöw, Jonsson & Stier 

(2015) är skolan den mest omtalande förutsättningen för socialisationen. 

 

I Kohlis (2007) studie framkommer det som en frustration för personal att inte kunna göra sig 

förstådda eller kunna förstå barnen, för att underlätta arbetet krävs det tolk. Precis som Kohlis 

studie visar säger Jasmine i vår studie att arbetet underlättas när personal och barn talar 

samma språk. 

 

...men jag förstår deras språk, vi kan prata ett språk så vi förstår varandra. [...] det kanske 

har hjälpt mig mycket, glad för att jag kan komma närmare till dem flesta som är här, bor 

sju stycken som pratar.. förstår mig bättre.. att förstå dem bättre, hjälpa dem mycket.. jag 

tror dem också tycker det är lättare, att dem kan prata med mig. - Jasmine 

 

Språket är enligt Wiggs (2008) resultat och våra intervjupersoner en första väg eller en nyckel 

till att kunna förstå det nya landet och en förutsättning för att klara sig på egen hand i 

samhället: 

 

...men jag tror ändå att språket är den första nyckeln, det tror jag. Och sen då förståelsen, en 

förståelse för hur vårt samhälle funkar.. för kan du språket och du kan fråga dig till hur saker 

och ting fungerar och du kan fråga dig fram ‘hur gör jag för att komma hit’ och ‘kan du 

hjälpa mig’ eller ‘kan jag hjälpa dig med någonting’? [...] har man språket så tror jag man 

kan komma väldigt långt. - Lotta 

 

Språket är en extremt viktig faktor för att du ska kunna gå ut, våga prata med folk, våga 

söka ett jobb, nätverka, våga skaffa sig vänner utanför boendet, [...] och sen har vi ju då 

samarbetet med skolan, alltså där dem lär sig sin svenska och dem är på studiebesök och 
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dem går på bibliotek och.. det är, nej men det är nog grunden till det, alltså språket tror jag 

mycket på. - Nina 

 

Personalen måste se till att vara tydlig, prata mycket svenska med varandra, våga göra fel 

eller våga säga fel - Malcom 

 

Språket är en viktig bit [...] och vi försöker ju.. om vi säger att det finns någon som är duktig 

på engelska försöker vi ändå prata svenska med den personen också för att de ska få in den 

vanan i vardagslivet också. - My 

 

I relation till Berger & Luckmanns (2011) teori blir det tydligt att språket är något som 

internaliserats i den primära socialisationen. Enligt intervjupersonerna är det svårt för barnen 

att utveckla ett nytt språk och samtidigt skapa förståelse för det nya samhället. Enligt teorin 

internaliseras ett nytt språk, ett språk som samtidigt medför ny kunskap. När personalen 

överför sina kunskaper till barnen, externaliserar personalen enligt teorin sina språkkunskaper 

och sin subjektiva verklighet. Karin uttrycker: “Ju mer de lär sig svenska ju lättare och lättare 

blir det”, hon menar att desto mer svenska barnen kan tala desto mer klarar de av på egen 

hand. Resultatet tyder på att personalen kan minska sitt eget ansvar och ge barnen mer ansvar 

när språket har utvecklats. Vårt material visar att barnen kan skapa förståelse för den värld de 

lever i och kan enligt teorin göra världen till sin egen när de lärt sig behärska det svenska 

språket. Detta är enligt teorin en del av den subjektiva verkligheten som skapas hos individen. 

Samtidigt som den nya subjektiva verkligheten skapas hos barnen suddas den gamla 

verkligheten ut. Om barnen inte har kontakt med det som påminner om den gamla 

verkligheten och samtalar med de signifikanta andra så tar den nya omgivningen med de nya 

människorna över och överför nya upplevelser av verkligheten. Här skulle barnet enligt teorin 

möjligtvis kunna vidmakthålla sin gamla subjektiva verklighet genom att hålla kontakten med 

personer från hemlandet och spendera tid med individer som delar samma bakgrund som 

barnet själv. Samtidigt skapar barnet en ny subjektiv verklighet genom att exempelvis lära sig 

svenska språket. 

 

6.1.4 Personalens arbete med barnens rutiner och egna ansvar  

Intervjupersonerna uttrycker att de ensamkommande barnen har ett antal rutiner som består av 

städning, läxläsning, matlagning, skola, aktiviteter och tider att passa. My berättar att rutiner 

behövs för att skapa en fungerande vardag, detta oavsett om man är ett ensamkommande barn, 

uppvuxen i eller utanför Sverige och oavsett ålder eller kön. I avhandlingen av Stretmo (2014) 
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betonas väsentligheten i att visa barnen boendets mest grundläggande rutiner såfort de 

anländer till boendet. Detta beror på att det är av stor betydelse att barnen kan vakna på egen 

hand, ta ansvar för skola och kunna hantera problem utan en vuxens tillsyn. Flertalet av 

intervjupersonerna anser att rutiner är nödvändiga för att barnen ska ha förutsättningen att må 

bra i största möjliga utsträckning. En fungerande rytm, kost och skolgång är något som 

intervjupersonerna anser är viktigt för barnets psykiska och fysiska välmående. Enligt Hessle 

(2009) är skolan något som skapar struktur för barnen och ger positiva effekter för barnens liv 

i Sverige. Enligt intervjupersonerna är rutiner även viktigt för att barnen ska må psykiskt 

bättre då rutinerna hjälper barnen att tänka på annat än svåra upplevelser.  

 

...det är ju jättebra om dem har aktiviteter och dem här rutinerna och följer för så sover dem 

bättre på nätterna och funderar inte så mycket. - Rut 

 

Det är viktigt för det psykiska och fysiska välmåendet, så rutiner försöker vi jobba med våra 

ungdomar för att dem ska må bra och lära sig stå på egna ben. - My 

 

De mår ju bättre om dem har rutiner.. liksom de tänker inte lika mycket på sådant som är 

jobbigt och dem kan hålla sig upptagna med att tänka på annat. - Malcom 

 

Att tvätta, laga mat, städa och ta sig till skolan och andra aktiviteter framkommer som rutiner 

som barnen bör klara av och ta ansvar för. När personalen överför kunskap om dessa nya 

rutiner i vardagen kan det enligt Berger & Luckmanns teori (2011) tolkas som att barnen intar 

kunskap från den objektiva världen genom att återigen tolka personalens subjektiva processer, 

det som personalen vill förmedla till barnen. Samtliga intervjupersoner anser att barnen måste 

lära sig att ta eget ansvar för att klara av vardagen. Enligt intervjupersonerna är det personalen 

som ger barnen stöd i att våga ta ansvar, det är personalens ansvar att se till att barnen får 

utföra olika uppgifter.  

 

Mycket det är ju det här och kolla om dem klarar av den här vardagen, alltså hygien, städa, 

tvätta, laga mat, åka till och från träningar själva. Det är något vi tror på, dem ska lära sig och 

åka buss och tåg och sen att vi hjälper dem och visa var det är [...] dem får hjälp utav personal 

för att sen ska dem göra det själva, ringa och beställa tid på vårdcentral, allting sådant, fylla i 

blanketter, för dem har ju inte språket. - Kajsa 

 

Min idé framöver här nu när de kanske ska sjukanmäla sig så ring! Varsågod! Låt dem prova 

själva och böja ta den här kontakten för att det väntar ju i nästa liv när de lämnar det här 
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huset, i det verkliga livet sen. Ta eget initiativ och kanske gå till synoptiken, sök upp de här 

stora myndigheterna som polis om det skulle behövas, om de behöver boka någon tid hos 

läkaren och så vidare. - Malcom 

 

Det är jätteviktigt för att annars det kommer inte att funka, för att dem bor inte här hela tiden, 

snart dem kommer att flytta ut och snart dem måste klara de här bitarna själva. - Jasmine 

 

...det får ju komma lite steg för steg och personalen får ju hjälpa dem att planera deras vardag 

[...] men vår förhoppning är att de ska ha med de allra viktigaste när dem flyttar härifrån så att 

de ska kunna klara sig själva. - My 

 

Ovanstående fyra citat stämmer överens med Stremto & Melanders (2013) resultat då även 

detta visar att personal bör stödja barnen i att strukturera och planera sin vardag. Rutiner, 

struktur och barnens eget ansvarstagande är utifrån tidigare forskning och våra intervjuer av 

betydelse för att barnen ska kunna förbereda sig inför ett liv efter placeringen på boendet. I 

relation till Kohli & Mathers (2003) är dessa nya rutiner och vanor det första psykologiska 

hindret som barnen möter när de kommer till det nya landet.  

 

6.1.5 Trygga relationer 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att tillit, trygghet och goda relationer är en förutsättning 

för att bibehålla ett fungerande samarbete mellan personalen och de ensamkommande barnen. 

Intervjupersonerna menar att det är svårt för personalen att skapa en god relation och 

samarbeta med barnen om det finns brist på trygghet eller tillit. Resultaten är i 

överensstämmelse med Newbigging & Thomas (2011) samt Kholi (2006) studie vars resultat 

har visat att tilliten och relationen till HVB-personalen är betydelsefull för de 

ensamkommande barnen. De intervjuade berättar att barnen inte kan be om hjälp eller 

utvecklas samt att de inte klara sig i det svenska samhället om de inte känner sig trygga med 

personalen. Jasmine upplever det som att barnen mår bättre om de utvecklat en god relation 

och att det skapar mindre konflikter mellan barnen och personalen. Även Thommessens et al. 

(2015) resultat visar att en trygg relation är en faktor som bidrar till att ensamkommande barn 

har lättare att anpassa sig och det bidrar till ett förbättrat välmående. För att bibehålla en god 

relation anser personalen att det är viktigt att ha en öppen dialog med barnen och att de vågar 

prata ut och be om hjälp. My, Rut, Karin och Jasmine uttrycker sig på följande sätt:  
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...det jätteviktigt att vi får en god relation där man kan lita på varandra och få ett förtroende. 

Hela vårt arbete bygger på att de ska känna sig trygga här och då är det jätteviktigt att ha en 

god relation. Har vi inte en god relation då kommer ungdomarna inte att komma till mig och 

berätta om sina problem. - My    

 

Ja alltså den viktigaste faktorn det är ju egentligen att man som personalen får ungdomen att 

komma och be om hjälp och på rätt sätt och att dem kan lita på oss som personal. - Rut 

 

...vi har olika erfarenheter, olika kunskaper och det är viktigt för att barnen ska ha så stor 

möjlighet att känna sig trygg hos någon vuxen person som kan vara en förebild och ett stöd 

för dem. - Karin 

 

Att dem känner sig bekväma när dem är på boendet, att den här längtan efter familj minskar 

på något sätt, att dem känner att personalen är deras familj [...] dem kan vända sig till mig, 

jag blir glad.. om dem vill ha hjälp, jag är där. - Jasmine 

 

Jasmine uttrycker att hon strävar efter att barnen ska känna sig bekväma och vända sig till 

personalen samt se dem som en familjemedlem. I Eide & Hjern (2013) samt Kholis (2007) 

studie visar resultaten att ensamkommande barn är i behov av en vuxen person i sin 

omgivning som kan stötta och fungera som en föräldraroll samt att socialarbetare bör  inta en 

roll som vårdnadshavare. I relation till Berger & Luckmanns socialisationsteori blir denna 

tolkning svårhanterlig. Att tolka den roll som HVB-personal bär blir svårt då de kan ha rollen 

som signifikant andra eller även kunskapsförmedlare. Teorin är inte tillräckligt tydlig med att 

visa vem som tolkas som signifikant andra eller som kunskapsförmedlare. Det som är 

avgörande är individens villighet att engagera sig i relationen. Vår tolkning är att HVB-

personal å ena sidan är olika kunskapsförmedlare då barnen sedan tidigare har sina 

signifikanta andra och personalen är en del i den nya objektiva världen. Den information som 

personalen tillgodoser barnen med kan ges av alla i personalgruppen. Barnen och personalen 

möter varandra under daglig basis och som vårt material visar bidrar starka relationer till ett 

förbättrat arbete mellan barnen och personalen. Å andra sidan kan det tolkas som att barnet 

“föds” in i en ny objektiv värld och eftersom barnen inte kan välja sina signifikanta andra blir 

personalen automatiskt de signifikanta andra som barnen måste lära sig leva med. Personalen 

blir de individer som barnen identifierar sig med och barnen övertar deras attityder och roller 

och gör dem till sina egna. Vårt material visar att barnen behöver en trygg relation för att 

kunna lita på omgivningen och kunna klara sig på egen hand. Skillnaden mellan att vara 

signifikant andra och kunskapsförmedlare är utifrån teorin att individen skapar ett 
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känslomässigt band med de signifikanta andra. Personalen kan övergå från att vara 

kunskapsförmedlare till att bli en signifikant andra då det är personalen som övervakar 

barnens socialisationsprocess. Teorin uttrycker däremot inte hur eller när personalen skapar 

ett känslomässigt band med barnen samt innebörden av dess betydelse. Vi reflekterar kring 

om kunskapsförmedlare kan förändras och bli en signifikant andra eller om det måste ske en 

form av transformation som omvandlar barnens verklighet. 

 

Kohli (2006) och Newbigging & Thomas (2011) belyser barnens psykiska välmående genom 

att uppmärksamma tidigare erfarenheter av traumatiska händelser före och under flykten till 

det nya landet. Intervjupersonerna i vår studie uttrycker att majoriteteten av barnen har 

upplevt traumatiska händelser, något som påverkar barnen i utvecklingen mot att klara sig på 

egen hand. Lotta menar däremot att “En bra relation gör att man kan se på barnet om han eller 

hon mår dåligt utan att behöva fråga.” Med hjälp av en god relation är det enligt Lotta enklare 

att uppmärksamma och arbeta vidare med barnet. För att skapa en god relation har exempelvis 

varje fastanställd personal på samtliga boenden i vår studie ett ansvar som kontaktperson. 

Kontaktpersonen har som uppgift att ha samtal med barnet ungefär en gång i veckan, se över 

barnets asylprocess, hälsoundersökningar, tandläkarbesök, fritidsintressen och annat som 

berör barnet. I samtliga boenden har barnen även kontaktpersonstid. Det innebär att barnet 

och kontaktpersonen spenderar tid tillsammans och utför aktiviteter utanför boendet. Enligt 

intervjupersonerna används denna tid som en strategi för att komma barnet närmare samt 

skapa en trygg relation för att främja välmående. Detta kan kopplas till Newbigging & 

Thomas (2011) studie där resultaten visar att goda relationer ger barnen större möjligheter att 

känna tillit och att det därmed blir lättare för barnen att prata om sina svåra upplevelser. 

 

Det går inte lära sig nya saker och utvecklas om man är distraherad av andra saker, de måste 

prata ut om deras förflutna och de måste känna sig trygga. - My 

 

Det är mycket familj som går bort, mycket familjer dem inte får kontakt med, alltså sådana 

perioder då känns det svårt. Under dessa perioder behöver de extra mycket stöd, de behöver 

känna sig trygga. - Jasmine 

 

Många av dem har trauma och är mitt i processen och vet inte hur deras föräldrar mår, när 

dem ska få träffa dem igen, därför är det viktigt att vi finns här för dem, att vi pratar med dem 

om det. - Nina 
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Intervjupersonerna är medvetna över att det är svårt för barnen att prata om sina tidigare 

upplevelser och att en god relation gör det lättare för barnen att uttrycka sig. Barnens 

svårigheter med att tala om tidigare erfarenheter kan förklaras med hjälp av Kohli & Mather 

(2003) då författarna menar att det beror på de psykologiska hinder som ensamkommande 

barn möter när de kommer till ett nytt land med främmande kontext. En utav dessa hinder 

handlar om att barnen ska klara av att lita på och känna trygghet hos främmande personer i det 

nya landet för att kunna hantera svåra upplevelser från hemlandet eller under flykten till 

Sverige. Resultaten visar att HVB-personalen använder sig utav det arbetssätt som beskrivs i 

Kholi (2006). Ett arbetssätt som består av att personal är lyhörd inför barnen, och låter barnet 

berätta om tidigare erfarenheter och minnen för att hjälpa barnet att bearbeta svårigheter och 

traumatiska upplevelser. Våra resultat samt Newbigging & Thomas (2011) resultat visar att 

uppmärksammandet av barnens psykiska välmående är något som anses vara betydelsefullt. 

Studien visar även att dialoger om tidigare erfarenheter i hemlandet är något som bör 

uppmärksammas för att kunna arbeta med barnen och bearbeta problemen, något som även 

uppmärksammats av intervjupersonerna.  
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7. Slutdiskussion 

Vårt empiriska material visar fem olika förutsättningar personal upplever som viktigast i 

arbetet med att förbereda ensamkommande barn inför ett liv efter placeringen på HVB-

hemmen. Dessa förutsättningar är: att barnen får en förståelse för det svenska samhället, att 

skapa ett nätverk runt sig, att kunna tala svenska, ha förmågan att ta eget ansvar och skapa 

trygga relationer med personalen. Anledningen till att personalen anser dessa förutsättningar 

vara viktigast förklarar intervjupersonerna genom att berätta om de negativa konsekvenser 

som resulterar av att inte arbeta med dessa områden. Om barnen exempelvis inte kan tala 

svenska, uppstår svårigheter för barnen då de inte kan klara sig på egen hand. Det blir tydligt 

att personalen använder sig utav strategier för att förbereda barnen inför livet efter 

placeringen. Personalens strategier framkommer när de berättar hur de arbetar med dessa 

förutsättningar. De visar barnen hur det svenska samhället ser ut och hjälper barnen att skapa 

förståelse för att kunna klara av verkligheten på egen hand. De får ut barnen i föreningslivet 

och hjälper dem med kontakter för att skapa ett nätverk runt barnen som är gynnsamt både i 

nuläget och för deras framtid. Personalen pratar svenska med barnen, motiverar dem till att gå 

till skolan och försöker visa barnen att dem lär sig av sina misstag. Att skapa rutiner, struktur 

och planera tillsammans med barnen är en strategi personalen använder sig utav då det 

framkommer som viktigt att barnen lär sig ta ansvar för sina sysslor. Sysslorna och ansvaret 

bidrar till att barnen inte tänker på tidigare upplevelser från hemlandet eller flykten till 

Sverige. Den sista strategin som blir tydlig i vårt empiriska material är att personalen arbetar 

med att skapa trygga relationer med barnen som grundas på tillit för varandra. Relationen 

hjälper barnen bland annat med att bearbeta deras psykiska svårigheter då de vågar lita på 

personalen och kan samtala med dem. Relationen är en förutsättning för att personalen ska 

kunna arbeta med barnen och hjälpa dem utvecklas mot att kunna klara sig själva. 

 

Utifrån Kholi (2007) underlättas arbetet när personal talar samma språk som barnen. 

Kommunikationen fungerar bättre och det blir lättare för barnen att skapa en trygg relation 

med personalen då de kan uttrycka sina känslor och tala om tidigare erfarenheter utan några 

förhinder i språket. En trygg relation anses vara en viktig förutsättning samtidigt som även 

språket är en grundläggande förutsättning för barnens framtid. Personalen kommunicerar med 

barnen på svenska oavsett om de talar samma språk. Detta används som en strategi då 

intervjupersonerna samt Wiggs (2008) resultat visar att barnen lär sig mer svenska om de 

umgås eller pratar med svensktalande personer. Resultaten blir motsägelsefulla då barnen å 
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ena sidan utvecklar sitt språk om de tvingas tala svenska med personalen på boendet, å andra 

sidan påverkar detta förmågan att skapa en god relation mellan personalen och barnen då 

språket ses som ett hinder för barnen.  

 

Med en övergripande blick på våra resultat kan vi se att målet med de förutsättningar och 

strategier som beskrivs är att få barnen att anpassa sig till det svenska samhället för att de i 

efterhand ska klara sig på egen hand. Enligt Höijer & Magnusson (2008) innebär integration 

en ömsesidig process som handlar om att skapa sammanhang, tillförlitlighet och egenmakt i 

våra liv, vilket i vår studie beskrivs som en fortlöpande process (en integrationsprocess) i 

arbetet med ensamkommande barn. Författarna menar däremot att “integration förutsätter att 

det finns minst två parter som anpassar sig till varandra.” Uttalanden av intervjupersonerna 

som exempelvis “Vi måste lära dem att acceptera de svenska normer och värderingar som 

finns” visar att integrationen inte är en ömsesidig process då inte båda parter visar en 

ömsesidig förståelse för varandra, vilket enligt Stretmo & Melanders (2013) är en 

förutsättning. Höijer & Magnusson (2008) skriver att människan tenderar att betrakta den 

egna kulturens sätt att fungera som självklar och att det därför oftast bidrar till missförstånd. 

Detta kan förstås genom Berger & Luckman (2011) tolkning av människans objektiva 

verklighet, en verklighet som ses som självklar och som består av förutbestämda mönster, 

normer och regler som uttrycker hur ett svenskt samhälle ska se ut och vad en individ bör 

göra för att accepteras som en svensk samhällsmedborgare.  

 

Avslutningsvis vill vi betona att våra resultat visar att de ensamkommande barnen inte anses 

klara sig på egen hand i det nya landet utan stöd trots att dem flytt från ett land till ett annat på 

egen hand. Utifrån tidigare forskning kan vi se att flykten är ett tecken på en sista utväg för en 

trygg framtid. Att anlända till ett främmande land som barn kräver stöd, engagemang och 

trygghet.  
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7.1 Framtida studier 

Vår studie har bidragit till en ökad förståelse för hur HVB-personal arbetar med 

ensamkommande barn för att förbereda dem inför ett liv efter HVB-placeringen. Förslag till 

fortsatt forskning inom detta område är att;  

 

● Intervjua ensamkommande barn för att undersöka deras perspektiv på personalens 

arbete då vi inte haft möjlighet att intervjua brukare i denna studie.  

 

● Undersöka personalens upplevelser av kulturskillnader i arbetet med ensamkommande 

barn.  

 

● Vi föreslår att forskaren intervjuar flera olika involverade aktörer så som exempelvis 

socialsekreterare och verksamma på Migrationsverket då vi inte hade tid eller 

utrymme att utföra en bredare studie.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Personal 

- Utbildning?  

- Tidigare erfarenheter?  

- Erbjuds ni utbildningar genom jobbet? 

 

Kultur 

- Ursprung? (barnens)  

- Vill du berätta om hur du upplever situationer där ni inte talar samma språk som barnen?  

- Kommunikationssvårigheter?  

- Hur tror du personalens ursprung påverkar relationen till barnen? Om exempelvis vissa i 

personalen är flerspråkiga, delar likadana traditioner, kultur, mat, värderingar etc. Vilken roll 

spelar detta i arbetet med barnen. 

- Finns det några kulturella traditioner som barnen tagit med sig från hemlandet? Hur utspelar 

dessa traditioner sig på detta boende? Hur hanterar ni dem?  

- Ser du några svårigheter eller möjligheter i arbetet med barnen? I sådana fall vilka?  

- Hur arbetar man med barnens integrering i de svenska samhället som nyanlända? 

 

Relation 

- Hur anser du att relationen ser ut mellan dig och barnen?  

- Vad anser du att du har för roll i relation till barnen?  

- Vilken roll anser du att personalen bör ta?  

- Kan du berätta om hur relationerna ser ut mellan barnen?  

- Hur ser ni på arbetsrelationen i arbetsgruppen. Hur fungerar samarbetet?  

- Finns det något du tycker är extra viktigt när det kommer till relationer mellan personal och 

barnen? Hur viktigt är det för dig? 

 

Självständighet/vardagsrutiner 

- Berätta om era vardagsrutiner på boendet? (Beskriv en dag..)  

- Finns det något ni lägger vikt/fokus på i vardagen?  
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- Hur arbetar ni med barnen för att få dem så självständiga som möjligt? Använder ni några 

strategier/metoder?  

- Hur ser du på barnens självständighet? Anser du att det är en viktig del i arbetet med 

barnen? I sådana fall på vilket sätt?  

- Ser du några svårigheter i arbetet med att främja barnens självständighet eller ge 

förutsättningarna så barnen kan bli självständiga?  

- Har du sett någon förändring i barnens självständighet? 

 

Rutiner/metoder 

- Finns det några specifika regler eller riktlinjer ni följer när ni exempelvis bestämmer vad 

dem får göra och inte får göra?  

- Berätta om personalens rutiner i arbetet?  

- Berätta hur ni hanterar situationer då barnen inte följer boendets regler, rutiner eller 

tillsägelser? 

 

Stöd 

- Vill du berätta om vad barnen får för stöd i boendet och utanför boendet? (Vad personalen 

kan göra och vilka andra personer som kopplas in) 

* God man  

* Kontaktperson  

* Migrationsverket  

* Socialsekreterare  

* Vård  

* Läxor  

* Språket  

* Behandling (samtal, psykologisk....) * Kontakt med familj 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie på HVB-hem för 

ensamkommande barn och ungdomar 

 

 

Hej 

Vi är två studenter på socionomprogrammet, Helen Aberham och Fanny Cederqvist, som ska 

skriva en kandidatuppsats, Socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi söker nu personer att intervjua och hoppas det finns några på er arbetsplats som har 

möjlighet att delta. Syftet med vår studie är att undersöka hur personal på HVB-hem arbetar 

med ensamkommande barn och ungdomar. 

Intervjuerna kommer att vara enskilda och genomföras på arbetsplatsen. Förutsättningen är att 

deltagarna arbetat på boendet under minst 1 år. Beräknad tid för varje enskild intervju 

beräknas till ca 60 minuter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och alla deltagare 

kommer att avidentifieras samt behandlas enligt Sekretesslagen. Medverkan är helt frivilligt 

och kan avbrytas när som helst utan närmare förklaring. Om du samtycker till att medverka 

kontaktar vi dig per telefon för att bestämma tid och plats för intervju. 
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