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Sammanfattning	  

De ensamkommande flyktingbarnen som kommer till mottagarlandet hamnar 
oftast på HVB-hem, inspektionen för vård och omsorg, där de får bo tills de är 
självständiga nog att flytta därifrån till ett eget boende. Studiens syfte är att 
studera hur personal på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn arbetar 
med barnens fritid. Främst för att se hur personalen arbetar  i relation till frågor 
som rör barns delaktighet i samband med strukturerade aktiviteter jämfört med 
barnens egna val av sysselsättningar. Vi har genomfört tio semistrukturerade 
intervjuer med personal som arbetar på HVB-hem. Utifrån personalens utsagor 
 så kan vi konstatera att grunden till barnens delaktighet är att personalen ska 
utgå ifrån varje barns enskilda behov.  

 
 

 

 

Nyckelord	  

HVB-hem, ensamkommande barn, sysselsättningar, delaktighet och integration.  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Förord	  

Vi vill först och främst tacka våra informanter för den information som de bidragit 
med. Sedan vill vi tacka våra underbara familjer som alltid stöttat oss och även ett 
tack till handledaren Mirjam Hagström för all hjälp. Till sist vill vi tacka varandra 
för en lärorik tid tillsammans. Det har varit både fram- och motgångar, men vi har 
alltid stöttat varandra till att klara det tillsammans.  
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Inledning	  
Under de senaste åren har det kommit allt fler ensamkommande flyktingbarn till 
Sverige. Bara under 2015 kom det 35 369 barn och sökte skydd. Det är främst 
tonårspojkar i åldrarna 14-20 som kommer i hopp om en ny och bättre framtid.1 
Majoriteten av barnen är på flykt ifrån drabbade områden där det till exempel 
pågår krig. När ett barn eller en ungdom utan föräldrar söker asyl i Sverige är det 
kommunen och kommunens socialtjänst som ansvarar för barnens omsorg och 
boende. Många ensamkommade barn blir placerade i Hem för vård och boende 
(HVB) efter en bedömning av deras behov. Ett HVB-hem kan antingen vara inriktat 
på behandling eller mot omvårdnad, stöd och fostran och det är i huvudsak de 
sistnämnda delarna som är i fokus i HVB-hemmens arbete med ensamkommande 
barn.2 I studien som presenteras här undersöks hur personalen på HVB-hemmen 
för ensamkommande barn beskriver sin verksamhet i relation till fostran och stöd, 
det vill säga målen med verksamheten, men framförallt när det kommer till frågor 
som rör barnens fritid. Viktiga aspekter av studien handlar med andra ord om de 
aktiviteter och sysselsättningar som HVB-hemmet erbjuder barnen och vilka 
förutsättningar som finns för barnens delaktighet i verksamheten. Trots att 
barnens fritid och sysselsättningar bör vara ett viktigt område inom HVB-
verksamheten finns det inte mycket kunskap och forskning om detta vilket är en 
bakomliggande orsak till syftet med studien. Utifrån intervjuer med personal på 
HVB-hemmen kommer frågor kring hur de beskriver sin verksamhet med fokus på 
hur de ser på sysselsättningar och aktiviteter som HVB-hemmen erbjuder. 

 

 

 

 

                                                   
1 Migrationverket, ”Om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar”, 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar.html ,21/4-2016 
2 Inspektionen för vård och omsorg, Tillstånd och register,  http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-
tillstand/hem-for-vard-eller-boende-hvb/,26/5-2016 



 

Problemformulering 
Under många år, närmare sagt under en tjugoårsperiod har det förts statistik över 
hur många ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige, trots detta är 
kunskapen begränsad.3 Tidigare forskning inriktat på sysselsättningar och 
aktiviteter samt med fokus på barns delaktighet inom HVB-hem har inte hittats.  
Det är viktigt att studera mottagandet av ensamkommande barn och framförallt på 
grund av ökningen av antal ungdomar som kommit till Sverige under det senaste 
året. HVB-hemmen ska vara som ett hem för barnen men personalen på boendena 
har regler, riktlinjer och handlingsplaner att följa och det är därför intressant att se 
hur personalen ser på verksamheten. Det är också intressant hur de ser på de olika 
aktiviteter och sysselsättningar som syftar till att ge barnen en aktiv fritid inom 
HVB-verksamheten och diskutera barns möjlighet till delaktighet inom dessa delar 
av verksamheten. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur personalen på HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn beskriver verksamheten på HVB-hemmet, och framförallt när det 
gäller frågor som rör styrda aktiviteter och barnens egna val av fritidssysselsättning 
i relation till fostran och stöd. Personalens beskrivningar av vad som är viktigt 
inom verksamheten kommer att framställas generellt men också specifikt i relation 
till sysselsättningar och aktiviteter utifrån perspektiv som rör barns delaktighet. 
Studiens huvudfrågor kommer att vara de enligt nedan. 

 

Frågeställningar	  

• Hur beskriver personalen verksamheten på HVB-hemmet utifrån frågor som rör 
fostran och stöd?  

• Hur beskriver personalen de delar av verksamheten som syftar till barnens 
fritidssysselsättning i HVB-hemmet och hur kan det förstås i relation till frågor som 
rör barns delaktighet? 

                                                   
3 Hessle, Marie. Ensamkommande men inte ensamma. Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande 
flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Doktorsavhandling. 2009, Stockholm 
Universitet. Pedagogiska institutionen sid, 3 



 

• Vad beskrivs vara viktigt när man ska bedriva en bra HVB-verksamhet utifrån 
personalens perspektiv?  

 

Disposition     
Uppsatsens första kapitel innehåller en inledning med problemformulering, syfte,  
frågeställningar, disposition och bakgrund. 

Kapitel två innehåller metod och material där vi bland annat redovisar den 
tematiska metoden som valts, vår förförståelse, vårt tillvägagångssätt samt vår 
vetenskapliga utgångspunkt och etiska överväganden. Även en redogörelse för 
uppsatsens avgränsningar och en kort presentation av våra informanter kommer i 
detta kapitlet. Här finns också etiska överväganden och en metoddiskussion där vi 
förhåller oss till en diskussion angående våra intervjuer och hur vi förhåller oss till 
uppsatsens sanning i samband med litteratur.  

I kapitel tre redovisar vi fyra olika teoretiska begrepp som kompletterar varandra. 
Dessa upprepas även i analysens gång.  

Uppsatsens fjärde kapitel innehåller tidigare forskning som också kommer att 
problematiseras mot vår egna forskning i den kommande analysen.  

Kapitel fem innehåller hela vår analys som grundar sig på olika teman, dessa teman 
kommer sedan att upprepa sig i en slutdiskussion som vi redovisar i det sista 
kapitlet. Kapitel sex avslutas med en diskussion där vi besvarar uppsatsens syfte 
samt frågeställningar och ger förslag till vidare forskning. 

 

Bakgrund	  
Här kommer vi att ta upp fakta om bland annat hur många ensamkommande barn 
som kommit det senaste året, och vilken slags lagstiftning som HVB-hemmen följer 
och hur det enligt riktlinjer bör se ut.  

 



 

Ensamkommande	  flyktingbarn	  	  

Barn och ungdomar som kommer utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare 
till Sverige och söker asyl, kallas för ensamkommande flyktingbarn.4 
Ensamkommande barn som är på flykt från sina hemländer har successivt ökat. 
Enligt Migrationsverkets statistik så har under 2015, 35.369 ensamkommande barn 
ansökt om uppehållstillstånd, vilket innebär att antal sökande ensamkommande 
barn har ökat med mer än 80 procent jämfört med åren innan.5 

Barnen som kommer ensamma till ett nytt land har under oroliga omständigheter 
varit tvungna att fly sitt land.6 Det har inte varit enkelt då de på vägen fått uppleva 

en hel del hemskheter, och en majoritet av de ensamkommande flyktingbarnen har 
under en längre tid varit med om traumatiska upplevelser medan andra haft ett 
tryggt och stadigt liv men tappat kontakten med sina föräldrar.7 

 

Socialstyrelsen	  

Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet där personal inom olika 
områden ansvarar för lagstiftning samt finns tillgängliga för råd om vård och andra 
olika hanteringar. Både privata och kommunala HVB-hem arbetar utifrån 
Socialstyrelsens lagstiftning när det gäller ensamkommande barn. 
Migrationsverket och kommunerna i landet delar ansvaret för ensamkommande 
asylsökande barn. Migrationsverket ansvarar för asylprocessen och ekonomiska 
frågor och kommunerna ansvarar för att ordna boenden, skolor och andra former 
av stöd som barnen är i behov av.8 Socialtjänsten beslutar om placering i antingen 
familjehem eller HVB-hem utifrån barnets behov. 

Placeringarna om vilket slags HVB-hem som barnet ska flytta in till görs genom 
socialtjänstlagen (SoL). Det är viktigt att se till att hitta ett boende som är bäst för 

                                                   
4 Migrationverket, ”Om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar”, 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar.html , 4/21-2016 

5 Ibid, (hämtad 27-04-2016) 

6 Kristal-Andersson, Binnie, Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell, 
Studentlitteratur, Lund, 2001 sid. 374f 
7 Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie & Fridström, Camilla, Ensamkommande barn: en 
forskningsöversikt, 1. uppl., Studentlitteratur, Malmö, 2011 sid. 9f 
 
8  Socialstyrelsen, Barn och familj/Ensamkommande barn,  
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn, hämtad, 4/20-2016 



 

barnet, detta kan menas med till exempel att barnet skall ha nära till skolan eller 
om barnet är i behov utav specifik vård, att det skall finnas tillgängligt och nära. 
Socialnämnden har tre övergripande ansvar att uppfylla för barnen vilka är: 

1. Skola 

2. Boende 

3. Bistånd alltefter socialtjänstlagen, t.ex övervakare.9 

 

HVB-‐hem	  

Samtliga HVB-hem har regler att följa för den dagliga omsorgen av barnen som bor 
hos de. Dessa är bland annat några av de viktigaste: 

1. Ha koll på om tandvård och hälsovård behövs för barnet samt se till så att de tar 
sina mediciner, borstar sina tänder, och så vidare. 

2. Säkerställa att barnet går till skolan och gör sina läxor i tid. 

3. Genomföra sysselsättningar, både gemensamma och individuella. 

4. Informera barnen om deras rättigheter på HVB-hemmet men också vilka regler 
som gäller. 

5. Ha kontakt med barnens kontaktpersoner (gode män)  

Enligt IVO, inspektion för vård och omsorg ska verksamheten jobba med barnets 
behov och att varje individ skall bedömas enskilt. Vidare skriver de att det viktiga 
är att inte bara följa vissa mål och erbjuda sysselsättningar utan att varje barn skall 
erbjudas sysselsättningar efter deras önskemål. De påpekar dock för att 
verksamheten ska bli bättre behöver de möta barnets behov genom att erbjuda just 
den delaktighet som är lämplig för att barnet ska utvecklas. IVO gör även en 
granskning av verksamheten där de utvärderar fem områden i hur delaktiga barnen 
är i deras planering för vården, deras genomförandeplaner, hur mycket de får vara 
med och påverka och hur mycket information de får om rutiner som skall följas på 
boendet.10 

 

                                                   
9 Schéele, Eva von & Strandberg, Ingemar, Ensamkommande barns rätt: en vägledning för den gode 
mannen, kommunen m fl, 3., [utök.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 sid. 58 
10 Instutioner för vård och omsorg, 

http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=18360&pr
intfileid=18360&filex=28043701624440, 26/5-2016 



 

God	  man	  

Samtliga ensamkommande barn under 18 år har rätt till en god man eller 
kontaktperson, detta är en individ som ska representera barnet och dess behov när 
de kommer till Sverige. En god man har en skyldighet att ansvara för barnets 
samtliga ärenden, dock betyder inte detta att god man har en skyldighet att ansvara 
för själva barnet eller dess försörjning.11 

Gode mannen är viktig just för att komma i djup kontakt med barnet och kunna 
kommunicera med honom eller henne om vad exakt det är som barnet behöver. 
Denna individ beslutar om de flesta frågor som rör det barnet han eller hon 
representerar. Andra företeelser som har med den vardagliga rutinen att göra som 
till exempel när barnet ska gå till sängs, äta, använda mobil och dator lämnas över 
till personalen på HVB-hemmet.12 Ett ensamkommande barn som nyligen har fyllt 
18 år och inte längre anses vara i behov av att vara placerad inom ett HVB-hem 
med andra barn blir istället erbjuden ett stödboende där han eller hon får bo ensam 
samtidigt som ungdomen har rätt till olika bidrag så som bostadsersättning med 
mera. Om barnet fortfarande anses vara i behov utav placeringen genom till 
exempelvis vård så kan barnet bo kvar även efter det att han eller hon har fyllt 18 
år. Migrationsverket betalar ut utlägg för barnets behov av vård fram tills det att 
han eller hon fyllt 21 år.13 

 

 

Metod och material 
Studien som vi utför är baserad på en kvalitativ forskningsstudie där syftet är att 
undersöka hur personalen på HVB-hem beskriver att de arbetar med 
ensamkommande flyktingbarnens fritid, därav valet av en kvalitativ inriktning. Vi 
valde att använda oss av intervjuer som kvalitativ metod. Våra intervjufrågor 
bestod utav öppna frågor och även följdfrågor ställdes till informanterna. För att 
undvika missuppfattningar av de svar som vi fick på våra frågor så var en 
semistrukturerad intervju väldigt viktig eftersom en sådan leder informanten på 

                                                   
11 Ibid 

12 Ibid 

13 Ibid 



 

rätt spår med hjälp av följdfrågor.14 Lite närmare beskrivning av en kvalitativ 
metod som Alan Bryman gör är att under den kvalitativa metoden lägger man fokus 
på ord och vad som sägs istället för statistik och siffror, det vill säga kvantitativ 
metod.15 

Detta kapitel är uppdelat i fyra olika underrubriker vilka är urval, genomförande, 
avgränsning och analysmetod. Vi kommer bland annat också att presentera våra 
informanter. Som analysmetod används den tematiska analysmetoden som vi 
kommer att tydliggöra mer noggrant i det sista kapitlet.  

 

Urval 

I studien har vi använt oss av en kombination av bekvämlighetsurvalet samt 
snöbollsurvalet eller “kedjeurvalet” som det också kallas. Det innebär att en eller 
flera bekanta godkänner till att medverka i studien samtidigt som fler individer, 
som finns till hands i närheten av den bekanta individen, också kan tänka sig att 
ställa upp.16 I vårat fall kontaktade vi en informant som sedan hjälpte oss att få fler 
till att medverka och bidra med information till studien. På det första boendet kom 
vi i kontakt med totalt fyra informanter och därefter intervjuade vi personer från 
olika boenden, totalt sju boenden. Därav har vi kombinerat med både 
bekvämlighetsurvalet och kedjeurvalet. I våran studie kommer det att bidra åtta 
boendestödjare och två gruppchefer. Då våra informanter är anonyma har vi valt 
fingerade namn på de.  

Informant 1: “Sara” jobbar som boendestödjare på ett HVB-hem.  

Informant 2: “Jakob” är gruppchef och har varit med sedan boendet öppnade. Han 
har erfarenhet av HVB-hem sedan tidigare och tycker att han genom åren har sett 
en positiv utveckling inom HVB.  

Informant 3: “Johan” är boendestödjare och har jobbat på ett boende sedan det 
startade.  

Informant 4: “Adam” är också boendestödjare men har inte arbetat lika länge som 
de andra.  

Informant 5: “Rickard” är boendestödjare.  

                                                   
14 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002 sid. 289f 

15 Ibid sid. 301 

16 Ibid sid. 301 



 

Informant 6: “Jessica” jobbar på ett HVB-hem som boendestödjare, tidigare har 
hon jobbat inom och varit i kontakt  med olika hjälporganisationer för 
ensamkommande barn.  

Informant 7: “Eva” arbetar som boendestödjare. Hon har totalt arbetat på tre olika 
boenden.  

Informant 8: “Felix” arbetar på ett HVB-hem och är gruppchef. Han har själv 
kommit till Sverige som flyktingbarn och hans främsta mål är att hjälpa stabilisera 
barnen.  

Informant 9: “Hugo” jobbar på ett HVB-hem som boendestödjare.  

Informant 10: “Johanna” jobbar på ett HVB-hem som boendestödjare.  

 

Genomförande	  

Fyra av intervjuerna genomfördes på ett HVB-hem, den andra i ett grupprum på 
bomullspinneriet vid Linköpings Universitet och de resterande i informanternas 
hem. Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter per person och spelades in med en 
mikrofon/diktafon. Samtliga informanter fick skriva på ett samtyckesbrev innan 
intervjuerna sattes igång, mer om detta under kapitel ”Etiska överväganden”.  

När samtliga intervjuer var färdiga transkriberades materialet ordagrant. Citat som 
vi fann intressanta valdes ut och teman skapades utifrån citatens likheter. Därefter 
påbörjade analysen.  

Avgränsning	  
Vi avgränsar oss till personal på HVB-hem och deras synsätt kring strukturerade 
och fria aktiviteter. Tanken har funnits att ha med både kommunala och privata 
boenden, efter att ha tänkt igenom det kom vi fram till att inte ta med det eftersom 
både privata och kommunala boenden arbetar efter samma regelverk, så det ska 
inte finnas någon skillnad. Det existerar väldigt hårda regelverk för hur ett boende 
ska fungera, som samtliga HVB-hem måste följa. Vi har haft i åtanke att intervjua 
ensamkommande barn dock skulle vi stöta direkt på problem då vi hade behövt en 
tolk inom kort varsel, och vi ansåg att den tid som vi fick, inte skulle räcka till.  

 

Tematisk	  analysmetod	  

När det kommer till tematisk analysmetod så finns det två stycken former inom den 
som skiljer sig åt, den induktiva tematiska analysen och den deduktiva. Den 



 

induktiva analysmetoden innebär att identifiera studiens tema genom 
insamlingsmaterialet, alltså intervjuerna. Detta analyseras då efter insamlat 
material. Den deduktiva analysmetoden är teoristyrd, det vill säga att man redan i 
förväg har bestämt vad studien ska handla om innan man gått ut på fält och samlat 
in material. Detta innebär därför att teman som man valt ut till studien skapar 
grund för de utvalda teorier och framgång av forskningsändamål.17 I vårt fall så 
arbetar vi efter den induktiva analysmetoden.  Våra intervjuer bidrog till mer 
oförbestämda begrepp så som delaktighet, aktivitet, sysselsättning med mera och 
på så sätt så har den induktiva analysmetoden också visat på att fler teman dyker 
upp ju mer energi man lägger på att identifiera dessa genom insamlingsmaterialet.  

Vid analys av intervjumaterialet har vi valt att använda oss av tematisk 
analysmetod. Pia Langemar skriver i boken Kvalitativ forskningsmetod i 
psykologi, när man använder sig av tematisk analys formas materialet som man 
samlat in i olika teman, vilka är antingen bestämda i förväg eller skapas i samband 
med att data samlats in. Hon skriver vidare, för att analysera materialet som 
samlats in kan man använda sig av en guide som består av sju steg vilka beskrivs i 
punktform nedan som vi även använt oss utav:  

• Materialet som samlats in ska transkriberas till text. 

• Markera ut eventuella nyckelord i texten som går att koppla till 
frågeställningen. 

• Meningar, citat och så vidare (begrepp i vårat fall) ska sorteras under olika 
teman. 

• Läsa igenom ett tema i taget och plocka ut det som just kan vara intressant att 
använda under aktuell tema. 

• Varje tema ska rubriceras. 

• Varje tema ska sammanfattas kort, det kan till exempel vara något man tänkt 
på.  

• I sista steget sammankopplar man dessa teman ihop med varandra och till olika 
teorier.18 
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Vidare skriver Langemar att det finns en risk vid få deltagare av intervjun att de 
olika teman kan komma vara identiska, därav så är det viktigt att utgå från det 
insamlade materialet och hitta teman och inte utgår från intervjufrågorna.19 

Även Alan Bryman skriver att det är vanligt att försöka finna grundtanken i varje 
intervjuskrift eller fältarbete. Detta för att identifiera teman i materialet. För att 
finna temat i olika intervjuer för en och samma studie så innebär det att man måste 
jämföra allas intervjuer som deltar i samma studie och hitta “ord och fraser som för 
ett tema uppträder”.20 Med dessa ord och fraser som framkommer i 
intervjuskrifterna, desto mer identifieras materialets olika teman. Det visar på hur 
vissa teman i en studie anses vara mer viktiga att ta upp än andra.21 Vi har följt 
punkterna ovan i analysen av materialet. Vi började med att läsa i flera omgångar 
och stryka under viktiga ord och meningar. Därefter diskuterades våra analyser och 
sorterade teman tillsammans. När några teman var utvalda gick vi tillbaka till 
transkriptionerna för att ytterliggare stämma av valda teman och analysera dessa.  

 
Etiska överväganden 
Som forskare är det viktigt att känna till de etiska principerna och vad de används 
till. Under hela uppsatsprocessen har vi utgått från de fyra etiska principerna. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
Dom två första kraven uppfyllde vi genom att innan intervjun ge informanterna ett 
informationsbrev att läsa igenom som innehöll en förklaring angående syftet med 
vår studie, där de fick ge sitt samtycke till att delta i intervjun. Informanterna som 
vi har intervjuat har vid varje tillfälle blivit informerade om vad undersökningen 
har för syfte och att de när som helst kan välja att inte medverka i intervjun.  

De sista två kraven är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att 
allt informanterna har delat av med sig ska behandlas med respekt och 
konfidentialitet samt att all information endast får användas till forskningen.22  

I studien har vi valt att utesluta informanternas riktiga namn samt HVB-hemmets 
namn och stad på grund av konfidalitetskravet. Varför städer har valt att uteslutas i 
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studien är just för att identifiering kan uppstå och eftersom att det är ett känsligt 
och aktuellt ämne just idag så anser vi att detta kan skapa problematik för dessa 
individer. Vi vill dock påpeka att vi intervjuat informanter från totalt sju olika 
boenden och vi har sett väldigt många likheter men också skillnader. Vi tycker inte 
att kön eller ålder är så viktigt, det vill säga vad en kvinnlig HVB-personal i ung 
ålder berättar jämfört med en manlig och äldre. Det viktigaste är att belysa och 
diskutera just strukturerade sysselsättningar samt fria aktiviteter i relation till 
delaktighet. Vi reflekterade också kring det etiska riktlinjerna innan intervjuerna 
för att få en så bra och bekväm intervju som möjligt med samtliga informanter.  

 

Metoddiskussion	  
Sam Larsson, John Lilja och Katarina Mannheimer förklarar att en undersöknings 
validitet går ut på att studiens forskningsområde har klarat av att studera det som 
forskarna avsågs undersöka samt att det är trovärdigt.23 

 Vi tror starkt på och hoppas att ni också kommer att kunna se hur våra 
intervjufrågor stämmer bra överens med uppsatsens frågeställningar och syftet i 
helhet. Olika artiklar och avhandlingar har använts i studien som handlar om både 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i det nya landet och även 
personalens syn på mottagandet av flyktingbarn. Eftersom barnen inte tillfrågats i 
studien så upplever vi att en studie utifrån barns perspektiv kanske hade varit av 
intresse att forska vidare om då barnens svar också spelar en väldigt stor roll. Vi 
fann det även i många sammanhang problematiskt att hitta relevant litteratur som 
handlar om ensamkommande barns sysselsättningar då en mycket liten andel 
forskning har gjorts inom det området.  

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann redogör i Den kvalitativa forskningsintervjun 
för hur intervjuaren kan påverka informantens svar. Kunskap om olika 
intervjutekniker och även ett brinnande intresse för sin egen forskning är något 
som krävs för att undvika att styra informanternas svar genom att misstolka eller 
uppfatta det som sagts på annat sätt än som informanterna beskrivit det.24 
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Informanternas erfarenheter av verksamheten på HVB-hem har legat som grund 
till allt vårt insamlade material. Vi har varit väldigt noggranna med att inte påverka 
eller missleda informanternas svar på våra frågor. Vi har utgått från en 
intervjuguide och samtidigt har vi inte låtit våra egna tankar utifrån svaren som vi 
fått, styra undersökningen, och därmed anser vi att studien har uppnått en god 
validitet. 

 

Analysen är baserad på de svar som informanterna gett oss. Intresset för temat och 
vår förförståelse inom området har nog haft en stor innebörd i samband med hur vi 
har förstått svaren på våra frågor. Därav hjälpte våra följfrågor till mycket för att 
kunna förstå en specifik fråga. Något som märkts av tydligt är att informanterna 
som hade olika yrkesroller från både chef till boendestödjare gjorde att vi som 
intervjuare kunde se skillnader i svaren när personalen frågades om barnens 
sysselsättningar. Dock har vi inte valt att gå in närmare på detta påstående med 
tanke på informanternas anonymitet.  

 

Användningen av den tematiska analysmetoden var första gången för båda 
författarna. Ju mer vi läste oss in på metoden desto mer tyckte vi att den passade in 
på vår studie. Under transkriberingen plockade vi helt enkelt ut de nyckelord som 
kunde vara behjälpliga i att hitta relevanta teman för att besvara vår frågeställning 
och vårt syfte. Därefter hittade vi olika begrepp som var relevanta till vår 
undersökning och kopplade till de olika teman som ni kommer att se som 
underrubriker i analysen. En annan företeelse som vi tänkt är att vi ville använda 
oss av relativt nya artiklar och avhandlingar, då ämnet är aktuellt idag och det är 
enklare att relatera till nyare forskning. Samtliga begrepp är något som går att 
relatera till våran studie. Mer om detta i nästa kapitel.  

 

 

 

Teoretiska begrepp 
 
Den teoretiska delen består av begreppen integration, delaktighet, empowerment 
och kasam. Begreppen är tänkta att diskuteras i samband med analysens gång. De 
tre första begreppen kommer att analyseras genom att visa olika sätt att se på 



 

delaktighet. Det sista begreppet, Kasam, kommer att fokusera på vad individen 
känner är meningsfullt för att påbörja en delaktighetsprocess.  

 

Integration	  

Integrationspolitiken har blivit allt viktigare med tiden, diskussion om hur den kan 
förbättras är idag väldigt centralt inom den svenska politiken. Integration är ett 
begrepp som många resonerar olika kring. Masoud Kamali beskriver i utredningen 
Integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning 
inom Statens offentliga utredningar att integration innebär att man som individ är 
social i olika sammanhang, delaktig i samhället, delaktig inom politiken, att man 
har fritidssysselsättningar, att känna till landets lagar och regler med mera.25 
Integrationspolitiken har i Sverige sedan sjuttiotalet utvecklats mycket.  

Det handlar om olika samhällsfrågor som hur man bland annat ska arbeta med 
samhällets sammanhållning. Integrationspolitiken, som på sjuttiotalet kallades för 
invandrarpolitiken och som godkändes av riksdagen, var till en början byggd på 
assimilation i och med att det fokuserades mycket på hur individer som kommer till 
Sverige ska ”anpassas” till det svenska samhället. Det beskrevs politiskt att en 
individ med utländsk bakgrund krävdes till att ge upp sitt hemspråk och sin 
kultur/tradition för att bli integrerad, eller en så kallad “svensk”. Den så kallade 
assilimeringspolitiken var kritiserad från många håll och i många år, därför 
genomfördes istället en ny politik med fokus på integration som skulle få 
sammanhållningen i samhället att fungera bättre, dessa bestod utav tre punkter: 

 

1. Jämlikhet, som går ut på att individer med utländsk bakgrund ska ha samma 
privilegium som svenskfödda. 

2. Valfrihet, som innebär att individer med utländsk bakgrund själva utser hur 
mycket de anses behövas integreras i det svenska samhället. 

3. Samverkan, som skapas genom att individer med utländsk bakgrund integreras i 
form av sammanhållning med svenskfödda.  
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Kamali kritiserar den politik som förts sedan införandet av målen, och han menar 
att det har skapat stora klyftor mellan svenskar och invandrare, ett ”vi och dom” 

tänkande.26 

 
Charles Westin skriver i Mångfald, integration, rasism och andra ord att 
integration kan definieras som en slags harmoni. Westin syftar på att sambandet 
mellan totaliteten och delarna som kompletterar totaliteten skall vara i harmoni 
med varandra för att integration ska gestaltas. Totaliteten kan till exempelvis vara 
ett helt samhälle, en familj eller en grupp. Westin nämner tre punkter inom 
integrationen som sägs komplettera varandra. Dessa är sammanhållning, 
gemenskap och delaktighet. 27 

 
Den första punkten kan ses som helheten, det vill säga ett samhälle, en familj eller 
en grupp. Med den andra punkten syftar Westin på att majoriteter i ett samhälle 
ska hitta ett sätt att kunna acceptera minoriteter för att gemenskapen i samhället 

ska belysas.28 Integration är ett sätt att utifrån detta se på delaktighet utifrån ett 

samhälleligt perspektiv. Det kan beröra de mål som personalen beskriver, att  HVB-
verksamheten handlar om att de ensamkommande barnen ska integreras i 
samhället. Detta framkommer i analysdelen.  

 

Barns	  delaktighet	  
 
Roger Hart är en av de forskare som forskar om barns delaktighet och deras sätt 
att vara med och påverka. Harts har tagit fram en delaktighetsmodell där han 
poängterar att delaktighet utifrån barnets perspektiv kan delas in i åtta olika faser. 
Faserna ett till tre räknas som ingen delaktighet och fyra till åtta räknas som 
delaktighet utifrån barnets perspektiv.29  
Stegen ett till tre kommer att uteslutas att diskutera vidare kring med tanke på att 
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man som personal på HVB-hem försöker få barnen delaktiga på alla möjliga sätt 
och vis. Vi kommer endast att utgå från personalens perspektiv och deras 
information om delaktighet på HVB-hem. Steg fyra visar på stora likheter av det 
som informanterna berättat. 
Steg fyra innebär, information, och innebär att personal är informerande om vad 
gäller barnets delaktighet. Att vara med på aktiviteter kan innebära att skapa sig 
ett kontaktnät vilket gynnar barnet när det flyttat från boendet. Barnet tycks finna 
en mening i sitt medverkande samt att deltagandet är frivilligt och inget som måste 
göras. Steg fem är, konsultation, där personalen för en dialog med barnen, där 
barnet tas på allvar och rådfrågas. Rollen här är att personalen är de som ledsagar 
och barnet är informerad om detta.30 
Steg sex i Harts delaktighetsmodell innebär att personalen fattar beslut i samband 
med barnens delaktighet. Barnet är med och bestämmer genom att tillsammans 
med personal komma fram till vad som är bäst för just de. I det sjunde och näst 
sista steget, barns initiativ och styrning, innebär att barnet kommer med 
synpunkter vad gäller deras process i delaktigheten. Personalen är med och stöttar 
de framåt. Det åttonde och sista steget, beslutsfattande på barns initiativ, innebär 
att barnet styr sin egen process i sin delaktighet genom att själv planera och 
komma med synpunkter hur han eller hon vill att det ska gå till. Att planera sin 
egen process görs i samverkan med personalen där de båda tillsammans kommer 
fram till ett beslut som gynnar barnets bästa.31 
Valet av denna teori var enkelt då vi först och främst tänkte på våra informanter 
och deras samverkan med barnen. Det som vi fann intresserant är stegen fyra till 
åtta, då de är mest relevanta för vår studie och om barns delaktighet i deras 
integrering via de olika sysselsättningarna. 

 
	  
Empowerment	  	  

 
Begreppet empowerment är svårdefinierat och närmsta beskrivningen som 
redaktörerna Ole Petter Askheim och Bengt Starrin kan komma till är, egenmakt 
eller självmakt. Begreppet har sitt ursprung i den makt där myndigheterna var de 

                                                   
30 Ibid sid. 11f 

31 Ibid sid. 13f 



 

som styrde människorna, där förändringen skulle bli att människorna då istället 
skulle komma att styra över sina egna liv. Begreppet empowerment används även 
idag inom socialt arbete, där människor hjälper andra människor att hitta sig 
själva, få tillbaka sitt förtroende och få kontroll över sina egna liv.32  

Malcolm Pyne, menar att syftet med empowerment är att kunna hjälpa sin 
vårdtagare att kunna återfå makt över olika händelser som berör dennes liv. 
Individen som är i behov av att få denna hjälp kan få stöd från andra kunniga 
personer genom till exempel att individens självuppfattning stärks och den makt 
som andra har över individen, överförs till individen så att denne kan styra över sitt 
egna liv.33 Malcolm Payne förklarar också att syftet med empowerment begreppet 
är att individen tillsammans med kunnig personal ska få stöd för att nå de mål som 
är viktiga för individen för att ta över makten för att hjälpa sig själv, dock ska detta 
ske i individens egna takt. Individen räknas med att återfå sin självuppfattning, sitt 
självförtroende och att personligen kunna agera och få kontrollen över sitt liv.34 
När det kommer till empowerment i förhållande till sysselsättningar så anses det 
kunna innebära allt från att lära sig tala svenska, gå med i någon sport som man 
finner sig intresserad av, till att bara sitta inne och titta på tv eller laga mat. 
Susanne Severinsson påpekar i Fostran av framtidens medborgare, för att kunna 
uppnå välfärdsstatens ambition samt att reformera ett samhälle så har handledning 
och bildning av barnen en central roll.35 Hon lägger vikt vid pedagoger samt 
personal vid HVB-hem och beskriver att deras arbete skulle kunna ses som en 
“medborgarfostran” eftersom att barnen struktureras genom olika sorters 
sysselsättningar, och även går i skolan där de får möjligheten att lära sig saker. 
Detta för att de förhoppningsvis skall bli önskvärda invånare. Ett begrepp som 
Susanne tar upp inom empowerment är “relationsskapande”, hon menar på att 
begreppet belyser HVB-pedagogernas och barnens tid tillsammans. Under denna 
umgängesperiod används humor ofta som ett initiativ genom att individerna till 
exempel delar med sig utav roliga historier eller erfarenheter till varandra. Humorn 
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bidrar till att finna en ömsesidig förståelse till att kunna nå empowerment och 
delaktighet. Detta eftersom humorn, enligt Susanne, stärker osäkerheten bland 
människor genom att man stöter bort sin emotion för en kort stund och kanske 
glömmer om vilken position som man faktiskt befinner sig i. Det blir därför också 
enklare att bygga upp det sociala nätverket som man redan har. Begreppet 
“relationsskapande” samt humorn ska ses som ett verktyg för pedagoger och barn 
emellan. Rollerna som en anställd vid ett HVB-hem, och rollen som ett barn som 
bor på ett HVB-hem, ska upphöra att synas under dessa ögonblick då 
relationsskapandet pågår.  

 
Kasam	  
 

KASAM är ett begrepp som myntas av Aron Antonovsky utifrån en känsla av 
sammanhang. Känsla av sammanhang innebär bland annat hur en individ klarar av 
att bearbeta olika stressituationer. Dessa situationer relateras därför till individers 
hälsa. Begreppet i sig syftar på att människan befinner sig alltid mellan att vara 
sjuk och frisk, individen kan inte vara antingen frisk eller sjuk. Aron Antonovsky 
pratar om ett starkt och svagt KASAM, att ha ett svagt KASAM innebär att 
människan inte riktigt har kraften att lösa den svåra situation som den befinner sig 
i. Vidare skriver Antonovsky, att ha ett starkt KASAM innebär att människan 
förstår den svåra situationen den befinner sig i och försöker på bästa möjliga sätt 
att lösa problemet. Aron Antonovsky talar även om tre grunder som bildar KASAM, 
och dessa är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Hanterbarhet är när 
individen upplevt något sorgligt i livet, dock så vet individen hur denne skall ta sig 
igenom/bearbeta detta. Att ha en hög känsla av hanterbarhet innebär att individen 
inte kommer att tillåta att identifieras som offer utan tvärtom. Individen kommer 
inse att det är hanterbart och går att lösa. Begriplighet är grunden till att kunna 
hantera en krissituation. När det uppstår ett problem ska individen begripa detta 
och lösa problemet. Meningsfullhet är den tredje grunden och innebär att individen 
finner mening i allt han/hon gör, som till exempel att komma till ett nytt land och 
finna en trygghet och mening i det nya landet. 36  
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Tidigare forskning 
Här kommer vi att presentera den tidigare forskning som är betydelsefull för vår 
studie om ensamkommande flyktingbarn och deras sysselsättningar utifrån 
personalens perspektiv. Vårt intresse ligger i att ta reda på hur personalen på HVB-
hem beskriver sin verksamhet och hur de arbetar med att sysselsätta barnen. Den 
tidigare forskningen som vi använder oss av här nedan kommer att användas i 
samband med analysen som presenteras senare. 

 

Transnationella	  relationer	  	  

Avhandlingen av Marie Hessle, Ensamkommande men inte ensamma - 
Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och 
erfarenheter som unga vuxna i Sverige, baseras framförallt på hundra stycken 
enkäter med ensamkommande flyktingbarn kort efter deras ankomst till Sverige. 
Efter 10 år gjordes en uppföljningsstudie. Då var 68 stycken av 100 från 
ursprungsgruppen kvar i Sverige och hade fått sitt uppehållstillstånd, och 20 av 
dessa valdes ut för intervju. Det som kommer att ligga i fokus är Marie Hessles 
slutreslutat.  

Några synpunkter som är intresseväckande vad gäller avhandlingens slutsats är att 
de ensamkommande barnen befinner sig i en särskild utsatthet när de kommer till 
mottagarlandet. Detta anser vi är viktigt att lyfta fram då personalen på boendet i 
frågan måste eller ska ha någon slags kunskap vad gäller utsatthet i samband med 
ensamkommande flyktingbarn. En god etablering är en viktig aspekt, detta kan 
påverka barnen på ett positivt sätt vilket kan bidra till en god socialisation. 
Personal som jobbar med barnen kan jobba med att bidra till att barnen får en bra 
start från grunden. Marie Hessle lyfter även vikten av transnationella relationer för 
de ensamkommande barnen i vardagen i Sverige. Transnationella relationer 
handlar här om hur de ensamkommande barnen har kontakt med anhöriga i det 
tidigare hemlandet eller med anhöriga som bor i andra länder. Många av 
intervjupersonerna i Hessles avhandling beskriver också hur de rest tillbaka till 
sina hemländer och besöker sina släkt och vänner. Hon skriver vidare att relationer 



 

i Sverige med personer från den egna etniska gruppen och transnationella 
relationer påverkar barnen i vardagen i Sverige på ett positivt sätt.37 

 

Att	  motivera	  är	  en	  viktig	  faktor	  
I sin avhandling, Governing the unaccompanied child – media, policy and pracitce 
inriktar sig Live Stretmo, på ensamkommande barn och hur de skapas som 
kategorier inom olika sammanhang, som till exempel när de kommer i kontakt med 
olika myndigheter, media och policy. Mer förklarande studerar Live hur de 
ensamkommande barnen framställs i böcker och i dokument av de olika 
myndigheter i Sverige och Norge de kommer i kontakt med. I andra delen 
undersöker hon hur ensamkommande barn målas upp i media och jämför det med 
hur olika myndigheter har målat upp bilden av ensamkommande barn. För den här 
genomgången kommer vi att fokusera på den tredje delen av Stretmos avhandling 
där hon analyserar intervjuer med socialarbetare, lärare, sjukvårdpersonal, och hur 
de ser på arbetet med ensamkommande flyktingbarn.38 

  

Personalen inom de olika verksamhetsområdena beskriver hur de fungerar på olika 
sätt för dessa barn. Socialarbetare talar om sig själva som problemlösare som ska 
stödja barnen i vardagen. HVB-personal och fosterföräldrar talar om hur de arbetar 
med den vardagliga omsorgen, som till exempel att köra de till sina 
fritidsaktiviteter, hjälpa de med läxan, lära de att cykla med mera. Lärare och 
pedagoger pratar mer om sitt uppdrag, och sjukvårdspersonal menar på att de ger 
stöd för barnens psykiska och fysiska välbefinnande och att de arbetar mycket med 
att barnen ska få förtroende för de.39 

Stretmo visar hur barnen konstrueras genom hur olika yrkesgrupper talar om de. 
Till exempel HVB-personal, socialsekreterare och lärare målar upp en bild av det 
ensamkommande barnet som en motsats till ”svenska barn”.40  
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Sammanfattningsvis påpekar Stretmo att personalen på HVB-hemmet har en stor 
inverkan på barnens framtid och fungerar som en vägledare. Fastän dessa barn har 
brister är det viktigt att som personal vara stöttande och att vägleda de mot 
framtiden vilket kan vara en lång och svår väg. Motivation är något som personalen 
anses vara till stor hjälp att driva barnet på rätt väg.41 

 

Att	  bli	  placerad	  och	  trivas	  	  

Åsa Söderqvist, Yvonne Sjöblom och Pia Bülow redogör i en artikel om att HVB-
hemmet är ett ensamkommande flyktingbarns första hem när de kommer till 
Sverige. Dessa hem är antingen privata eller tillhör landsting eller kommun. De 
flesta barnen som söker asyl i Sverige tillåts att stanna kvar, dessa omfattar cirka 
80% av barnen som söker om asyl. Därefter omhändertages dessa barn som blivit 
godkända att stanna kvar av Migrationsverket och placeras vidare i de kommuner 
och HVB-hem som myndigheten har valt ut.42  

Författarna visar att de ensamkommande barnen som kommer till Sverige och 
placeras på HVB-hem har olika bakgrunder och är i behov av en annan hjälp 
jämfört med andra barn som placeras på HVB-hem i Sverige. Söderqvist m.fl 
menar att om personalen lägger fokus på barnens specifika behov kan detta relatera 
till ett gott välmående hos barnen. Resultatet i denna studie visar att personalen på 
HVB-hemmet beskriver hur de försöker skapa en hemlik miljö och de drar 
paralleller till sina egna erfarenheter av hem och familj. Däremot visar författarna 
att det är svårt att uppnå de kvaliteter som ofta förknippas till ett hem inom HVB-
hemmet. Bland annat eftersom det är svårt för barnen att bli så delaktiga i beslut 
som rör de på grund av de regler som styr HVB-hemmet.43 

 

Delaktighet	  med	  hjälp	  av	  skolan	  

Delaktighet är något som Helene Elvstrand tar upp i sin avhandling som inte 
handlar om ensamkommande barn men som är viktig i sammanhanget eftersom 
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det handlar om barns delaktighet. Avhandlingen går ut på att undersöka hur 
mycket barnen får vara med och påverka vad gäller deras skolvardag eller 
skolresa.44 

Elvstrand resonerar kring begreppet social och politisk delaktighet, och hon förstår 
den sociala delaktigheten som att handla om tillhörighet, acceptans med mera och 

den politiska delaktigheten innebär barnens påverkan i skolan. Hon kommer fram 

till att barnen på skolan tycker att social delaktighet relaterar till att barnen trivs 

bra i skolan och mår bra. Vidare skriver hon att individuella val påverkade barnen 
positivt då känslan av betydelsefullhet uppstod när barnen fick välja vad de skulle 
göra på rasten och vilken plats de fick sitta på.  

För att kunna påverka deltagandet utgick forskaren från några punkter i studien. 
Den första är motivering där eleverna motiveras till framtida studier i form av att 
viss kunskap måste inhämtas om de i framtiden ska studera på universitetet. Att 
vara delaktig genom att komma med individuella förslag, att hitta olika lösningar 
tillsammans, utvärdera en undervisningssituation eller en aktivitet är ett sätt för 
barnen att vara delaktiga.45 

Helene Elvstrand kom fram till att eleverna kunde vara med och påverka deras 
situation vad gällde fritid samt läxor, men vad gäller att påverka undervisningen 
gick det mindre bra. Enligt barnen så spelade lärarna en viktig roll då de hade 
kompetens om vad som var viktigt att lära in. Viktiga faktorer vad gäller barnen och 
deras påverkan är att man som vuxen ska vara med och lyssna på barnen och deras 
intressen. Det som är viktigt för just de och försöka att tillgodose deras behov. 
Barnen uttryckte det att just lägerresor eller temadagar var de få tillfällen de fick 

vara med och påverka.46 

 

Säkerhet,	  tillhörighet	  och	  framgång	  

I sin artikel har Ravi Kohli tagit reda på hur säkerhet, tillhörighet och framgång 
påverkar ensamkommande flyktingbarn när de söker asyl i mottagarlandet. Dessa 
tre nämnda element är något som är betydelsefullt för de ensamkommande 
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flyktingbarnen. De fungerar som en grund och hjälper de att känna trygghet när de 
väl befinner sig i situationer där de är utsatta. Kohli beskriver exempelvis att 
ensamkommande barn kan finna en stabilitet i sin vardag genom bland annat sin 
religiösa tro. Vidare skriver han genom att barnen kommer i kontakt och skapar en 
relation till en vuxen, är ett sätt att skapa tillförlitlighet. Att bli stöttad från 

människor i sin närhet hjälper också barnet vidare med integrationsprocessen.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 
I denna del av uppsatsen kommer vi att diskutera fem olika teman som vi analyserat 
utifrån kodning och tematisering av det transkriberade intervjumaterialet. Vi kommer 
att lyfta teman som vi valt att kalla fostranperspektivet och det pedagogiska 
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perspektivet som handlar om hur personalen beskriver sitt arbete mer generellt. De 
övriga teman går mer in på specifika delar av verksamheten, framförallt hur personalen 
beskriver hur de arbetar med aktiviteter och sysselsättningar för barnen på fritiden och 
vad verksamheten syftar till. 

Fostranperspektiv	  	  
Definitionen av HVB-hem är enligt IVO, inspektionen för vård och omsorg, en 
verksamhet som riktar sig in på stöd, fostran eller omvårdnad. Boendet ska av barnen 
upplevas som något meningsfullt och anpassas efter varje individs behov samt villkor. 
Barnen som bor på boendet skall inte bo där för evigt utan under en begränsad tid.48 
Utifrån intervjuerna har vi uppfattat att det finns två olika sätt att se på HVB-hemmets 
verksamhet och vi har valt att kalla dessa för ”fostranperspektiv” och det ”pedagogiska 
perspektivet”. Inom dessa två perspektiv betonas vad vi uppfattar som två olika delar av 
det som IVO beskriver att HVB-hemmet ska riktas in på. Det vill säga stöd, fostran och 
omvårdnad. Fostran och omvårdnad betonas mer i fostranperspektivet och 
verksamhetens funktion som stöd för ungdomarna.   

Vi bad Felix att beskriva HVB-verksamheten som han arbetar på i relation till fostran.  

 

Precis som varje barn kollar på vad deras föräldrar gör och lär sig av de så tror jag 
barnen här också kommer göra. De kommer ta del av allt som görs här och 
använda sig utav det i framtiden sen när de får egna barn. Vänner kommer och 
går men få av de består och dessa vänner kommer hjälpa varandra på alla möjliga 
olika sätt. 

Arma: Vilka sätt tänker du då? 

Ja alltså det kommer skapas en slags solidaritet. De kommer hjälpa in varandra i 
arbeten förhoppningsvis, de kommer gästa hemma hos varandra, deras barn 
kommer leka med varandra. Allt som ens familj och bästa vänner gör. Firar 
varandras födelsedagar, umgås, gör varandra lyckliga, finns där för varandra i 
vått och torrt. 

 

Vad vi kan läsa utifrån Felix citat är att han pratar om HVB-hemmet som vilket vanligt 
hem som helst med föräldrar som uppfostrar sina barn inför framtiden. Han relaterar 
till relationen mellan barn och föräldrar ”precis som varje barn kollar på vad deras 
föräldrar gör och lär sig av de”, och drar paralleller till arbetet med barnen på HVB-
hemmet. Han exemplifierar med hur det arbete som de gör på HVB-hemmet också 
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kommer att ha påverkan på deras framtid, vilket vi menar ytterligare möjliggör en 
tolkning av HVB-hemmet som ett ”vanligt” hem eller snarare till en familj. Fastän 
personalen inte har föräldrarrollen inom HVB-hemmet så ska de leda barnen mot en 
normaliserad vardag. Att vara en stöttepelare tar även Liv Stretmo upp i sin 
avhandling, där hon skriver att det är viktigt för barnen att personalen är stöttande 
samt motiverande och att de ska leda barnen in i framtiden, det vill säga det 
normaliserade samhället.49 Det som barnen ”tar del av” kommer de att kunna använda 
när de uppfostrar sina egna barn. I det fortsatta citatet beskriver han hur han ser att 
arbetet på HVB-hemmet också handlar om att skapa en ”solidaritet” mellan barnen och 
hur de tillsammans skapar en enhet.  Felix relaterar till hur vänner ska vara mot 
varandra men i vilket han också gör jämförelser med en familj. Det går att utifrån Felix 
citat tolka som att HVB-hemmet fostrar barnen till att vara en familj för varandra.  

 

Kay Karlsson skriver i boken Anknytning om att tolka samspelet mellan föräldrar och 
små barn som den första grunden barnet får, det är när ett anknytningsmönster bildas i 
samband med när barnet kommer i kontakt med sina föräldrar i hemmet eller personal 
på boendet. Detta mönster styr barnets sätt att vara, hur barnet ska agera i möte med 
andra och hur hantering av olika situationer ska ske. Det anknytningsmönster som 
skapas mellan föräldrar och barn påverkar hur barnen sedan agerar i framtiden.50  

 

Vi kan dra paralleller till ett sådant anknytningsperspektiv i Felix citat ovan där han 
påpekar ”De kommer ta del av allt som görs här och använda sig utav det i framtiden”. 

I relation till ovanstående har vi valt att kalla detta för ett fostranperspektiv då Felix 
anknyter till familjer och hur fostran sker bara av att vara delaktig och inte i form av 
pedagogiska riktlinjer. 

 

Personalen på boendena beskriver också sin egen roll på olika sätt. En del av arbetet är 
att fungera som en inspirationskälla för barnen. Att sätta sig in i deras situation är inte 
alltid det lätta om man kanske inte har varit med om en liknande situation, men Felix 
som själv varit flyktingbarn uttrycker sin roll som inspirationskälla.  
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Jag behöver inte tjata på de för att hänga med på någon aktivitet. Jag har ofta en 
dialog med barnen, jag har själv varit flyktingbarn. [...] Men jag ser en gemenskap 
med dessa barn i alla fall och jag försöker vara en inspiration för de då jag gått 
igenom samma saker. Jag var också tvungen att lära mig språket, gå i skolan när 
jag inte ville. [...] 

 

Felix som varit med om en liknande situation ser en gemenskap med barnen och 
upplever arbetet med barnen som givande. Barnen kanske ibland behöver någon som 
förstår de, eller någon som finns där för de. Personal som möter barnens behov är 
något som Kohli tar upp i sin artikel ”Working to Ensure Safety, Belonging and 
success for Unaccompanied Asylum-seeking Children”, barnen har utsatts för en tuff 
resa när de tagit sig till sitt nya land och när personal kommer i kontakt med dessa barn 
gäller det att de möter deras behov. Fokus ska ligga i att hjälpa till och finnas där för de. 
Vidare skriver han att det gäller att finna en gemenskap så att barnen åter ska få 
förtroendet, för både personalen och att anpassas som nya medborgare i det svenska 
samhället.51  

 

När det kommer till fostran i samband med HVB-hem så anses det vara svårt att skapa 
ett hem utifrån en ideal bild av vad ett hem och en familj är, eftersom HVB-hemmet är 
en institution som styrs av olika regler. Söderqvist mf.l menar exempelvis på att det 
inte möjliggör för den delaktighet som individer måste känna för att det ska kunna 
kallas ett hem.52 HVB-hemmet ses inte som ett vanligt hem med tanke på att barnen till 
exempel sysselsätts så ofta det går genom bland annat olika sporter för att bli delaktiga. 
Medan sånt inte förekommer i vanliga hem då vissa familjer kanske inte har den 
möjligheten, eller så har man möjligheten men man tar sysselsättningar för givet, och 
har större valmöjligheter samt bättre ekonomi för olika aktiviteter. HVB-hem måste 
tänka på hur långt deras ekonomi räcker till, därför har barnen på HVB-hemmen 
begränsade möjligheter då de bland annat inte kan spara ihop pengar, och åka 
utomlands under den tiden de bor på hemmet. De får heller inte slösa på maten som 
finns eftersom resurserna är så begränade medan man i ett vanligt hushåll förmodligen 
inte har den regeln. Detta varierar dock från hushåll till hushåll.  
Något som också skiljer HVB-hem från det vanliga hushållet är att personalen inte 
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alltid kommer att finnas tillgänglig i barnens liv som barnens biologiska föräldrar. 
Detta kommer redogöras om mer i avsnittet nedan.  

Pedagogiskt	  perspektiv	  
Det fostransperspektiv som Felix citat får exemplifiera, kan ställas i kontrast till 
Jessicas beskrivning av sin roll på HVB-hemmet. I konstrast till fostranperspektivet 
understryker Jessica att det arbetet som HVB-hemmet gör utgår ifrån pedagogik. Vi 
har här valt att kalla det för ett pedagogiskt perspektiv, då personalen ska fungera som 
ett stöd och inte inta några föräldrarroller. Informanteras utsagor uttrycker olika 
vinklar kring dessa perspektiv, därför anser vi att det är intressant att diskutera dessa.  
Jessica förklarar att det pedagogiska perspektivet är viktigt och att föräldrarollen som 
HVB-personal inte ska existera. 

 

Det är inte att vi ska fungera som mamma och pappa till dessa ungdomar, eller 
föräldrar, det är inte uppfostran, däremot  fungerar vi som stödpersoner. En utav 
punkterna som finns med i den här vårdplanen från socialtjänsten är att de ska 
bo i ett tryggt boende och ha stöd från vuxna eller personalen under tiden som 
dom bor här. 

 

Det vi ser i Jessica’s citat är att HVB-hemmet inte ska fungera som ett slags boende för 
uppfostran som man i ett “vanligt” hushåll får utav sina egna föräldrar eller andra 
vårdnadshavare. Personalen ska istället bara fungera som stöd och finnas till hands 
som en slags trygghet under en begränsad tid. Detta framkommer genom att Jessica 
påpekar “under tiden som dom bor här”.  

Åsa Söderqvist, Yvonne Sjöblom och Pia Bülow redogör i deras artikel Home sweet 
home? Professionals’ understanding of ‘home’ within residential care for 
unaccompanied youths in Sweden för att anställda i många fall uppmärksammar sin 
relation till arbetet och att det blir tydligt hur relationerna mellan personal och barn 
övergår till att tänka som en förälder men att de inte vill använda just det begreppet, 
utan istället ser sig själva som “ersättare/vikarie” för dessa barn.53  
Ett sådant perspektiv grundas troligen i att barnen inte kommer att stanna på hemmet 
för evigt, utan barnen lärs upp pedagogiskt för att sedan som myndiga lämna HVB-
hemmet och påbörja sina egna liv. Därefter kommer inte personalen att finnas 
tillgänglig eftersom det kommer nya barn som de måste “vikariera” för. 
Fostranperspektivet och det pedagogiska perspektivet som valts ut i analysen är en 
beskrivning av två sätt att se på verksamheten.  
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Det går också att tolka de två perspektiven i relation till hur personalen beskriver vilken 
slags utbildning som krävs för att jobba på HVB-hem. Vi påbörjade våra intervjuer med 
att fråga samtliga informanter om vilken slags utbildning och erfarenheter som krävs 
för att personalen får eller har genom arbetet vid HVB-hem. Adam beskrev att det finns 
mycket som rör det pedagogiska i arbetet och att det är en fördel. Samtidigt att det inte 
krävs en utbildning skulle kunna tyda på att det också handlar mer om att vara en 
medmänniska och kanske då kunna relateras mer till fostran. Samtliga informanter 
beskriver det på ungefär samma sätt och det läggs även tonvikt på det pedagogiska 
perspektivet just för att arbetet med varje barn på HVB-hem är under en begränsad tid. 

	  

Fria	  val	  -‐	  när	  barnen	  själva	  får	  välja	  	  
När det gäller hur personalen ser på verksamheten mer specifikt rörande exempelvis 
aktiviteter för barnen är det framförallt två olika typer av aktiviter som lyfts fram. Det 
finns två olika sysselsättningar inom HVB-hemmet. Det ena är strukturerat vilket 
innebär att någon gemensam aktivitet hålls med barnen, som personal vid ett HVB-
hem har organiserat. Det andra är de fria aktiviteterna som innebär individuell 
sysselsättning där barnen har fria val vad gäller aktivitet och vad de själva vill hitta på 
utanför HVB-hemmets ramar. 

 

Detta första avsnittet handlar om barnens fria val/fria aktiviteter som de själva väljer 
att göra på sin fritid bortsett från organiserade sysselsättningar. 

Informanten Jessica berättade att deras samarbete med ABF som jobbar bland annat 
med integration, har många aktiviteter att erbjuda barnen och dessa aktiviteter är 
kostnadsfria. När vi ställer frågan till Jessica, hur personalen sysselsätter barnen 
uttrycker hon sig på följande sätt: 

 

Vi erbjuder de en fritid, de får välja fritt i princip, de flesta spelar fotboll, och så 
har vi ett gym, ett mindre gym fast den funkar, annars bjuder vi ju på gymkort 
[...] och sedan står vi för deras fritidsaktiviteter, de får välja en fritidsaktivitet per 
säsong, och det är allt mellan dans, fotboll, badminton, karate, de har någonting 
att göra/gå på varje dag. Vi har ett samarbete med ABF [...] det är en organisation 
som jobbar för integration. SFI klasser erbjuder oftast gitarrkurser, 
matlagningskurser, pianokurser, sjunga i kör. Det är kostnadsfritt, jättebra 
samarbete, erbjuds varje dag. 

 

Vi ser utifrån citatet att det finns några begränsade ramar som barnen måste hålla sig 
inom då Jessica redan talar om i början att “de får välja fritt i princip”. Vi tolkar det 



 

utifrån bland annat att barnen kan välja mer fritt om en aktivitet inte kostar så mycket 
pengar. Samarbetet med ABF uttrycks som något positivt främst i relation till att det är 
kostnadsfritt. I Helene Elvstrands avhandling skriver hon att individuella val var något 
som upplevdes positivt av barnen, att kunna välja själva fick de att känna sig viktiga.54 
Just individuella val kan vara något viktigt i de ensamkommande barnens liv då de får 
vara med och bestämma över sina egna liv. Men hur mycket bestämmer barnen själva 
egentligen om resurserna är så begränsade?  

Enligt Hart Rogers delaktighetsmodell (steg 8), det sista steget som kallas för 
beslutsfattande på barns initiativ, så talar det om för oss att barnet själv ska styra sin 
egna process inom delaktighet och planera genom deras synpunkter hur barnet själv 
vill att det ska gå till. Genom detta steg ska barnet tillsammans med personalen komma 
fram till ett gemensamt beslut som gynnar barnets bästa.55 Påståendet kan förknippas 
till frågan som ställdes till Jessica. Hon förklarar att det inte är svårt att få med barnen 
på aktiviteterna eftersom de är tonårskillar och gillar sport, därför erbjuder personalen 
oftast sportrelaterade aktiviteter. 

 

Det är inte så svårt att få med de. De vill oftast och efterfrågan är stor, vi har en 
jättestor gymnastiksal här, där har vi öppet, den används flitigt så vi har nästan 
en aktivitet där per dag, [....] 

 

Jessicas citat kan mycket väl förknippas med Felix citat, som förklarar att på deras 
HVB-hem arbetar en boxningstränare. Individen brukar bland annat träna boxning 
med barnen. Sport verkar enligt informanterna vara någon form av sysselsättning som 
för gemenskap bland individer och får de att finna intresse i något de kanske inte testat 
på förut. Charlotte Rahm och Therése Rangstedt diskuterar i sin studie om att, bland 
annat fotboll, skapar solidaritet och gemenskap mellan individer som valt att engagera 
sig inom den sporten. En känsla av drivkraft skapas som bidrar till att tillsammans 
stärka gruppdynamiken samt att få uppleva glädje och aggression med varandra. Det 
vill säga när till exempel motståndarlaget gjort mål eller vice versa.56 Eftersom 
gemenskap och samhörighet bland annat skapas utifrån sportaktiviteter som 
sysselsättningar, så kan vi också förstå att det är bra med någon eller några som 
motiverar och uppmuntrar barnen till dessa olika aktiviteter. Ett plus är om någon från 
personalen själv är insatt i någon sport och kan lära ut barnen. På så sätt blir det även 
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roligare för barnen att bli delaktiga. Johan däremot gav oss svaret att det inte var lätt 
att uppmuntra barnen: 

 

Det är inte lätt, uppmuntra, det ska ju vara hälsosamt också för när man kommer 
ut i verkligheten så har man ju inte aktiviteter och det har vi ju ofta, (visar 
aktivitetspärm), den är packad med saker och mål som skall göras. Men att få 
med alla är jättesvårt. [...] Ju mer man erbjuder mindre attraktivt blir det, tyvärr 
alltså. 

Arma: Varför är det så tror du? 

Det kan vara för att man tar det för givet. När jag var 17-18 var det ingen som gav 
mig aktiviteter 3-4 ggr i veckan [...] 

 

Vår tolkning av Johans citat är att det är inte lätt att motivera barnen, ju mer 
personalen erbjuder desto mindre attraktivt blir det. Johan anser att det är hälsosamt 
med aktiviteter och menar på att inom boendet erbjuds det mycket men när barnen 
kommer ut i det verkliga livet finns inte så mycket att välja på, tyvärr. Helene Elvstrand 
menar på att det finns olika sätt att påverka barnens deltagande, till exempel med att 
motivera, att barnen kommer med egna förslag, hitta olika lösningar och att utvärdera 
dagen tillsammans kan vara ett sätt att vara delaktig.57  

Vår tolkning utifrån Johans citat är att personalen kanske inte gör barnen tillräckligt 
delaktiga i de olika sysselsättningarna, därav brist på intresse. En annan tanke kan vara 
att de ensamkommande flyktingbarnen fungerar och är som alla andra barn, vilket 
även Johan säger att “När jag var 17-18 var det ingen som gav mig aktiviteter tre till fyra 
gånger i veckan”, med det vill han säga att valet är fritt och ingen annan har någon som 
tjatar på en att göra aktiviteter 3 till 4 gånger i veckan. 

 

Strukturerade	  gruppaktiviteter	  
Detta avsnitt handlar om de gemensamma sysselsättningarna, som personalen 
beskriver ska utgå från barnens önskemål, men som personalen organiserar. 
Gruppaktiviteterna innebär att göra olika aktiviteter tillsammans, det kan vara allt från 
att bowla och att spela fotboll till att handla och laga mat ihop. Det vill säga personalens 
organiserade aktiviteter som ska bidra till att barnen förbereds inför deras framtid 
utanför hemmet. 

Johanna blev tillfrågad hur personalen sysselsätter barnen och svarade: 
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Dels individuellt och gemensamt. Alltså dom har sina sysselsättningar och en del 
tränar fotboll, eller boxning, simmning, eller annan sport. De går i skolan och 
sedan tar sig själva till sina träningar. [...] När vi hittar på saker gemensamt så 
brukar vi laga mat, städa, gå på promenad, shoppa, allt detta gör vi i pedagogiskt 
syfte där ungdomarna får lära sig hur samhället fungerar. 

 

I Johannas citat framkommer det ett syfte, att barnen tillsammans med personalen gör 
saker i pedagogiskt syfte så som att städa och laga mat vilket enligt Johanna görs för att 
förbereda sig inför framtiden. De individuella aktiviteterna är av barnets egna intresse, 
vilket hjälper de att integreras samt utvecklas. Medan de gemensamma är förslag som 
socialstyrelsen lägger fram och som personalen vid HVB-hem måste fullfölja, det är just 
sådana mål som de ska följa för att uppnå barnens integration i samhället. Steg sex i 
Harts delaktighetsmodell innebär just att personalen fattar dessa beslut i samband med 
hur det gynnar barnens delaktighet. Detta förknippas också till det sjunde steget, barns 
initiativ och styrning, vilket innebär att barnet kommer med synpunkter vad gäller 
deras process i delaktighet.58  

Informanten Rickard  förklarar att barnen är med och bestämmer genom att bland 
annat lägga fram vad de vill göra på de olika aktiviteterna. Han påpekar tydligt att 
personalen utgår ifrån vad barnen framlägger för önskningar. När vi frågar Rickard hur 
personalen vid HVB-hemmet som han arbetar på sysselsätter barnen så svarar han: 

 

[...] Lagar mat med dom och olika aktiviteter, vi aktiverar de genom att åka och 
bada med de, bowla, följa med de till olika fotbollsturneringar eller kampsporter. 
[...] Det är utifrån vad barnen önskar, de kommer med förslag och sen ser vi efter 
vilka resurser som vi har. 

 

Vad vi märker utifrån Rickards citat och de samtliga intervjuerna är att det inte ska 
vara någon skillnad mellan strukturerade sysselsättningar anordnat av personal på 
HVB-hem och de fria aktiviteterna. Personalen måste dock se till att tillgodose barnens 
önskemål så gott det går efter de resurser som finns, vilket vi tolkar som att boendet är 
begränsat vad gäller de ekonomiska tillgångarna men att de ändå fasthåller vid barnens 
behov.  
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Att	  “lura”	  in	  det	  som	  är	  viktigt	  i	  vardagen	  	  
Inom verksamheten finns också flera sysselsättningar som måste göras i ett hem och 
som personalen oftast måste tjata om. Vi uppfattar det som viktigt utifrån barnens 
behov och inför framtiden. Vi har därför valt att kalla denna del för: att försöka ”lura” 
in det som är viktigt i vardagen.  

Utöver fria och strukturerade sysselsättningar förekommer även 
hushållssysselsättningar som till exempel matlagning, tvätt och städ. Vi ställer frågan 
om hur personalen på HVB-hemmet sysselsätter barnen till Eva, då svarar hon: 

 

På många olika sätt, [...] sen har vi gemensamma aktiviteter. Men det är utifrån 
vad de väljer och vill göra. Så man kan säga att all form av sysselsättning är 
utifrån deras behov, det är inget vi tvingar på de att göra. Men sen har vi 
självklart vanliga hushållssysslor man måste tjata till sig att de gör. 

Arma: Som vadå till exempel?  

Diska efter sig eller plocka undan, göra sina läxor som vissa ibland inte orkar. Då 
måste man tjata på dom. Men det är för deras egna bästa. 

 

Evas citat kan vi dela upp i två olika kategorier, vilka skulle kunna vara frivilliga 
aktiviteter och disciplinerade aktiviteter. Hon påpekar att sysselsättningarna som är 
utifrån barnens behov är ingenting som man tvingar barnen att göra, det vill säga 
frivilliga aktiviteter. Sedan påstår hon att man dock måste tjata på barnen angående 
hushållssysslorna, för att hålla rent i hemmet där dom bor “för deras egna bästa”. Här 
finns det alltså en dold agenda, vilket vi tolkar som att man manipulerar barnen till att 
göra viktiga saker i sin vardag, eller kanske till och med manipulerar de utifrån ett 
pedagogiskt syfte, då personalen lär ut barnen att göra saker som anses vara självklara 
rutiner, som bland annat plocka undan och städa efter sig samt göra sina hemläxor.  

Vår tolkning är att allt som barnen gör är frivilligt men till en viss gräns när det gäller 
både de gemensamma och enskilda aktiviteterna. Dock så finns det alltid en 
bakomliggande faktor till varför hushållsysslorna ska göras. Vi kan även koppla detta 
till Roger Harts delaktighetsmodell där det är viktigt att hela tiden föra en dialog med 
barnet och även informera varför barnet ska utföra vissa uppgifter.59 Utifrån 
personalens perspektiv så kan vi tydligt se att det finns ett samband mellan Harts 
trappa och personalens syn på barnens delaktighet. Personalen tvingar inte barnen till 
att utföra vissa sysslor, utan försöker istället göra de delaktiga genom att använda sig av 
andra metoder. Till exempel att motivera barnen och lura in det som är viktigt i 
vardagen. I vårt fall så innebär det att manipulera barnen på ett sätt att de ska lära sig 
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normerna i den vardagliga rutinen, detta kan bestå av att personalen ibland får upprepa 
sig inom vissa saker för att barnen ska förstå att olika saker är självklara. I Evas citat så 
kan vi utgå från att personalen tjatar på barnen om deras hemläxor och olika 
hemsysslor för att få barnen att göra de i samband med att de blir delaktiga inom HVB-
familjen.  

 

När barnen kommer till ett HVB-hem så är ett av syftena att skapa ett så normalt liv 
som möjligt, vilket innebär allt från att ta eget ansvar till att sköta hushållsysslorna 
vilket kommer att gynna de i framtiden. Det vill säga att de ska lära sig hantera denna 
vana då de troligtvis kommer att ha användning av det i framtiden. Det är viktigt att 
hålla rent i sina hus, kunna betala räkningar, kunna laga sin egna mat och tvätta sina 
egna kläder och framdeles även lära detta vidare till efterföljande generationer. Barnen 
ska så småningom flytta från boendet och då är det viktigt att de har lärt sig de 
praktiska sakerna i hemmet som inbegriper att städa och tvätta.  

Det är därför också viktigt att informera barnen till varför de får olika uppgifter att 
utföra på HVB-hemmet så att de kan finna en mening i det hela. 

Skolan	  
En viktig etableringssysselsättning för ensamkommande barn är skolan. Skolan anses 
vara en av dom viktigaste former av sysselsättning. Aktiviteter inom en sorts 
etableringsplan ska innehålla bland annat svenska för invandrare (SFI), samhälls- och 
arbetsförberedande åtgärder.60 Vi valde att använda skolan som ett deltema under 
något som man lurar in i vardagen. Vår tanke är att skolan inte alltid är frivillig med 
tanke på att skolplikten förekommer men inte alltid följs på grund av skolk eller andra 
företeelser som kommer i vägen, och gör att barnen väljer att strunta i skolan. Detta 
kan orsaka olika konsekvenser för barnen, därutav kan det vara något som personalen 
måste tjata till sig att barnen gör för att uppmärksamma de att skolan är viktig 
samtidigt som barnen lär sig olika samhälls- och arbetsförberedande åtgärder för att bli 
delaktiga. Vi frågade gruppchefen Jakob vad han tycker är viktigt när det gäller 
sysselsättningar för barnen. För honom är skolan viktigast av allt. 

 

Jag är inte så jätte insatt i själva aktiviteterna. [...] Visst det är bra med 
aktiviteter, men det finns andra saker som är viktigare, typ skolan. [...] 
Personligen tycker jag att skolan är viktigare. [...] 

 

                                                   
60 Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn, 3/5-2016 



 

Jakobs utsaga skiljde sig från samtliga informanter då han var den enda som stötte bort 
samtalet om aktiviteter och istället tog upp något som han tyckte var viktigare än något 
annat, skolan. Även skolan räknas in som en sysselsättning, dock en strukturerad 
sådan. Vad kan personalen göra för att motivera barnen till att gå till skolan?  

Detta går även som innan att relatera till Roger Harts delaktighetsmodell, som i steg 
fem skriver att samtal är något som är viktigt att ha med barnen för att de ska känna sig 
delaktiga i sin situation, dock så är personalen de som vägleder barnen.61 Att få barnen 
att känna sig delaktiga i deras skola och de olika sysselsättningar de deltar i är viktigt. 
Något enkelt som en dialog kan få de att känna sig delaktiga. Vi kopplar även citatet till 
Eva Von Schéeles och Ingemar Strandbergs anmärkelse om att barn vid HVB-hem först 
och främst behöver börja i skolan och lära sig det svenska språket för att påbörja sin 
etableringsprocess. Denna process och även aktiviteterna som organiseras vid sidan om 
av HVB-hemmet belyser det sociala nätverket som anses vara viktig för barnen. Inte 
bara för att skolan är full med skolkamrater som gör ett ensamkommande barns vardag 
mer givande, men även för att skolan är en plats för barnen där de lär sig det svenska 
språket mer effektivt.62 När barnen dels lärt sig prata svenska så gott som det går, så 
kan de även börja kommunicera och diskutera bättre med HVB-personal om bland 
annat deras behov eller önskemål.  

Den	  dolda	  agendan	  	  
Verksamheten och de olika sysselsättningarna beskrivs av personalen som att syfta till 
att barnen ska bli en del av det svenska samhället. Bakom all verksamhet oavsett om 
det läggs fram som fria val eller styrd verksamhet finns det pedagogiska tankar kring 
vad de olika sysselsättningarna ska kunna leda till. Här kommer då temat när barnen 
ska fostras och pedagogiskt förberedas inför livet utanför boendet. Den ”dolda 
agendan” som vi valt att kalla det. Från analysen kunde vi komma fram till att samtliga 
informanter uttryckte att det var viktigt att barnen kommer ut och träffar andra, att de 
lär sig språket, att de hittar på olika aktiviteter utanför boendet samt att personalen ska 
vara där för barnen och leda de på rätt spår. När frågan ställdes till Jessica om vilket 
syfte de har när de sysselsätter barnen och vad som är målet, uttrycker hon sig på 
följande sätt: 

 

Dels för att de får komma därifrån lite, de får den sociala biten, utvecklas mycket 
om de umgås med andra, alltså svensktalande, gynnar deras språkmässiga 
utveckling, alltså att de får lära sig bättre svenska. Även viktigt för integrationen, 
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att de lär sig hur samhället fungerar, hur det ser ut. […] tanken är ju att de ska 
bort från HVB-hemmet, de ska inte bo på ett HVB-hem hela livet, […] därför är 
det jätteviktigt att de hittar aktiviteter, och något att göra utanför boendet. [...] 

 

Poängen med att barnen ska sysselsättas är som Jessica uttrycker det, att barnen får 
umgås med svensktalande barn som skall gynna deras språkmässiga utveckling 
samtidigt som det är viktigt att barnen får en inblick i hur omgivningen ser ut och hur 
den fungerar. Detta för att integration utifrån personalens perspektiv mycket går ut på 
att de ska bli delaktiga i samhället och lära sig att anpassas i det nya svenska samhället 
som anses vara meningsfullt.  
 

Aaron Antonovsky redogör grunden meningsfullhet, där individen finner mening i 
något vilket gör det lättare att ta sig igenom de krav som ställs på individen. Att uppleva 
självförtroende och att skapa nya relationer är något som bidrar till en ökning av 
meningsfullhet.63 Vi kopplar bland annat KASAM till hur varje sysselsättning ska ses 
som meningsfull, och hur barnen i framtiden får empowerment efter de lämnat HVB-
hemmet. Det vill säga vara självständiga och ha kontroll över sina liv. Vi kan utifrån 
Jessicas förklaring relatera till Åsa Söderqvist, Pia H. Bülow och Yvonne Sjöblom 
artikel In Sweden work is more important than the culture, actually! där de påpekar 
att arbetet med barnen och samtliga processer skall bidra till självständighet. 
Svårighetsgraden med detta är dock att hitta en balans mellan att ge barnen stöd och 
stabilitet samtidigt som man måste förbereda dom inför ett liv. Barnen kommer att stå 
på egna fötter en dag utan personalens stöd, därför är det viktigt att de integreras in i 
det svenska samhället.64 

 

Vad gäller barnens fria val är det viktigt att barnen i slutändan ska bli självständiga, och 
det är vad de individuella aktiviteterna ska bidra till. Informanten Jessica förklarar 
tydligt att syftet med sysselsättningarna är att få barnen att komma ifrån HVB-hemmet. 
Hon menar att barnen inte ska bli beroende av HVB-hemmet och istället hitta en 
struktur i deras vardag genom att bland annat hitta nya svensktalande vänner som 
möjligtvis bidrar till bättre språkförmåga, ett nytt socialt nätverk, men också umgänge 
på egen hand för att lära sig hur samhället ser ut och hur det fungerar. Personalen 
beskriver att de genom att ge rätt stöd till barnen kan hjälpa de att integreras i 
samhället. Nigel Thomas och Karen Newbigging artikel Good practice in social care for 
refugee and asylumseeking children tar upp i sin studie att boendet som barnen 
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hamnar på spelar en avgörande roll för dessa barn. Personalen ska engagera sig i hur 
barnen mår, att de känner sig trygga i hemmet de bor på. De ska också stötta barnen i 
deras fritidsaktiviteter och valet av vilken skola som de vill gå på, vilket ska skapa ett 
gott välmående hos barnen.65  

 

Målen som sysselsättningarna ska bidra till är individuella och vår tolkning är att 
behoven ska tillgodoses utifrån barnens individuella behov då alla har olika behov som 
vi tidigare nämnt i texten. Sysselsättningarna är gynnsamma då de i framtiden ska 
flytta ut från HVB-hemmet och bo i egen lägenhet, ta hand om sig själva och fram till 
dess ska personalen vara där och stötta de i deras väg mot integreringen. När Eva fick 
frågan till vilket syfte barnen gör olika sysselsättningar, svarade hon följande: 

 

Syftet är såklart att de ska känna sig delaktiga och viktiga på något sätt. Kunna 
skaffa sig själva goda kontakter och nya vänner. [..] När det gäller 
hemmasysslorna så är det nyttigt för dom i framtiden att kunna och inte ta för 
givet. 

 

Vad vi kan utläsa utifrån Evas samt Jessicas svar är att barnen får med sig en grund 
från HVB-hemmet innan de flyttar ut. Grunden består av vad vi kunde utläsa från 
personalens utsagor att det är viktigt att barnen umgås för det första utanför boendet 
med andra svensktalande just för att detta gynnar de språkmässigt. För det andra 
kunde vi se att det är viktigt att barnen lär sig hur samhället fungerar och ser ut, för det 
tredje att barnen ska känna sig delaktiga i processen de befinner sig i och för det fjärde 
är det viktigt att lära sig vad hemmasysslor går ut på. Detta är fostran enligt normer om 
skötsamhet.  Allt som har att göra med tvätt, laga mat, plocka undan och/eller städa är 
enligt oss viktiga och gynnsamma kunskaper som barnen tar med sig sedan när de 
flyttar till egen bostad. Marie Hessle påpekar att personal som arbetar med barn kan 
redan från början bidra till att barnen får en bra start från grunden och en god 
etablering som påverkar de positivt samt bidrar till att bli goda medborgare som följer 
samhällets normer.66 
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KASAM innebär bland annat att en individ, i detta fall barnen som bor på HVB-
hemmet, alltid finner en mening i det de gör. Att göra vissa hemmasysslor, kommer de 
ha stor nytta av i framtiden. Det viktiga enligt oss är att barnen är medvetna om hur 
viktigt det är att ovilja till arbete och ansvar inte leder någonvart. KASAM bidrar till att 
hela tiden tänka att allting man gör i slutändan blir betydelsefullt. När vi ställde samma 
fråga till Adam svarade han ungefär på samma sätt: 

 

Målet är ju att dom ska klara sig själva. Målet är att dom ska komma in i 
samhället och kunna klara sig själva. Och det går jättebra till en stor del. [...] om 
man inte lyckas hjälpa en individ så kanske den behöver en annan form av hjälp. 
Inte hjälp hos oss då vi inte klarar av den personen. Vårat mål är att dom ska 
kunna flytta in i en egen lägenhet och klara sig själva. Kunna hantera 
pappersarbeten, samtalsmässigt och så vidare. 

 

För samtliga informanter är svaret på frågan att “barnen i slutändan ska kunna hantera 
sin vardag på egen hand”. Vår uppfattning är att personalen ska finnas där för barnen 
när det kommer till att stötta för att kunna klara av vardagen, och kunna nå de målen 
som är avsatta för att till slut kunna flytta ut från boendet.67 Något som Adam tog upp 
är att personal inte alltid kan ge sitt stöd i form av uppmuntran och vägledning då vissa 
individer behöver professionell eller medicinsk hjälp för att kunna leva ett så stabilt liv 
som möjligt. Vår tolkning utifrån personalens perspektiv är att barnen via HVB-
hemmens olika mål ska bli delaktiga genom integration.  

De olika målen är att anpassas in i ett nytt samhälle och bli en del av samhället med 
hjälp av de olika sysselsättningsmetoderna, bidrar till att kunna klara sig utanför 
hemmet och bli så småningom självständiga. Söderqvist m.fl. skriver att personalen ska 
fokusera på barnens specifika behov vilket i längden relaterar till ett gott välmående 
hos barnen. De ska skapa en hemlik miljö som är individanpassat och på så sätt möta 
barnens behov.68 Detta inkluderar alltså inte bara hur omgivningen vill att barnet ska 
anpassa sig till det nya svenska samhället, utan att man även måste se till att barnet 
först och främst är friskt både psykiskt och fysiskt samtidigt som delaktighetsprocessen 
pågår. Hur personalen möter barnens behov kan se olika ut. I Adams fall menar han på 
att de möter barnens behov på så sätt att de underlättar för barnens normalisering in i 
samhället. Med detta menar vi att personalen ser vilka behov som behövs för att de ska 
klara sig sjävla i framtiden vilket kan vara att kunna hantera pappersarbeten, ringa 
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läkaren, boka tider som också är en del av individens liv för att kunna leva ett liv där 
man inte är i behov av andras hjälp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutdiskussion 
Vår studie syftar till att undersöka hur personal på HVB-hem beskriver sin verksamhet 
där de arbetar med barnens fritid i relation till frågor som berör de olika aktiviteterna. 
Vi kommer att diskutera slutdiskussionen i två delar, dels första delen där vi besvarar 
våran frågeställning och den andra delen där vi sammanfattar analysen och de olika 



 

teman som vi undersökt. Vi kommer att avsluta diskussionen med förslag till vidare 
forskning.  

Besvarande	   av	   frågeställningar	   -‐	   fostranperspektivet,	   det	  
pedagogiska	  perspektivet	  och	  delaktighet	  
I början av studien var tanken att vi skulle titta på hur de ensamkommande barnen 
sysselsätts utifrån personalens perspektiv på HVB-hem och vad syftet med detta är. En 
enkel fråga som dock slutade med att visa på flera dolda vinklar så som bland annat 
fostranperspektivet, pedagogiska syftet och skolan. Efter det insamlade materialet och 
undersökningen kring det, visade det sig att sysselsättningar inte endast handlar om 
sportaktiviteter utan också andra element. Utifrån personalens utsagor har vi sett att 
barnens önskemål är viktiga att uppfylla samtidigt som de har ett fritt val av att delta i 
de olika sysselsättningarna som erbjuds. När de gör något gemensamt så är det oftast 
ur ett pedagogiskt syfte och fostran för vad som uppfattas vara ett normalt liv. Det 
handlar bland annat om att lära sig laga mat, handla, städa och så vidare som anses 
vara viktiga sysslor för barnen och deras framtid. Men samtidigt finns det motgångar i 
detta då personalen ibland får använda metoden att “tjata” till sig för att barnen ska 
göra vissa hushållsysslor. Därför kan HVB-hemmet ses som vilket ”vanligt” hem som 
helst. Det handlar inte bara om att arbeta med barnen utan också om att vara en 
inspirationskälla, genom att sätta in sig i deras situation som inte alltid är det lättaste 
om man inte har varit med om liknande händelser.   

 

Barnen och personalen blir bekväma i varandras närvaro samtidigt som personalen ska 
agera som föräldrar och på så sätt fostra barnen inför framtiden. Fostran sker i form av 
att barnen är delaktiga i de specifika målen som rör deras integrering in i samhället. 69 
Viktiga faktorer som vi sett är att personalen behöver vara medvetna om att de ska 
utifrån barnens önskemål möta varje individs behov och vara en inspirationskälla. I 
motsats till fostranperspektivet så kommer vi nu till det pedagogiska perspektivet som 
ansågs vara viktigt med tanke på att utifrån majoriteten av personalens utsagor så ska 
de inte fungera som föräldrar till barnen utan som pedagoger. Personalen är tänkt till 
att normalisera barnen i det nya samhället. Här ska personalen möta barnen på ett sätt 
där de får det stöd och trygghet de behöver så länge de bor på boendet. Deras tid på 
boendet är begränsat då de inte ska bo där hela livet. Just därför påpekade vissa 
informanter att det inte är tänkt att man ska ses som en förälder för barn på HVB-hem, 
eftersom det är svårt när man efter en begränsad tid försvinner ur barnens liv. Utifrån 
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informanternas utsagor har vi kommit fram till att det inte krävs någon utbildning för 
att arbeta med ensamkommande flyktingbarn, det räcker med att man är 
medmänniska och att man fostrar barnen utifrån ett gott samvete.  

 

Det vi kunde tolka från personalens utsagor tyder på att barnen har fria val vad gäller 
sysselsättningar, och boendet de bor på har mycket att erbjuda för att stimulera barnen. 
Sysselsättningarna bidrar till att barnen får utvecklas och även träffa andra människor, 
vilket enligt oss skapar delaktighet. Sysselsättningarna i samband med 
delaktighetsprocessen kan även bidra till att barnen upplever något positivt, till 
exempel att de också får vara med och bestämma över deras egna liv. Nilsson förklarar 
att fritid är något betydelsefullt för individen då personen både stimuleras till att må 
bra samt att individen kommer i kontakt med andra vilket gynnar den sociala 
gemenskapen.70 Att det finns många möjligheter till val av sysselsättningar gynnar 
barnen positivt och förhindrar barnen från att utföra sysselsättningar som skulle 
påverka de negativt på något sätt. Genom fritid har individen en stor chans till att 
utvecklas och övas in inför framtiden och det liv som väntar när man blir vuxen.71  

I analysen kom vi fram till att gemenskap och samhörighet är något som skapas via de 
olika sysselsättningarna som barnen är med på, detta stärks även om någon av 
personalen motiverar barnen till att vara med på aktiviteterna. En informant gav oss ett 
intressant svar när frågan ställdes: På vilket sätt uppmuntrar personalen barnen? Då 
fick vi svaret: ”Det är inte lätt att uppmuntra”. Varför han svarade så tolkade vi just att 
personalen kanske inte engagerar sig så mycket i barnens delaktighet just på grund av 
begränsade resurser, och där brister det i intresset från barnens sida. Vi tror starkt på 
att ett större engagemang att få barnen mer delaktiga hade i slutändan visat sig vara 
något positivt för barnen.    

Organiserade	  och	  fria	  sysselsättningar	  
Under analysens gång har vi kommit fram till att det finns två olika sysselsättningar 
inom HVB-hemmet, det ena är strukturerat vilket innebär att någon gemensam 
aktivitet hålls med barnen som personal vid HVB-hem har organiserat. Den andra är de 
fria aktiviteterna som innebär individuell sysselsättning, där barnen har fria val vad 
gäller sysselsättning och vad de själva vill hitta på utanför HVB-hemmets ramar. Det 
centrala i temat är att både det fria och det strukturerade valet är utifrån barnens behov 
samt önskemål, och barnen tvingas inte till att göra någon typ av sportrelaterad 
sysselsättning som de absolut inte vill göra. En tolkning vi gjorde under analysens gång 
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är att personalen bör möta barnens behov bättre och göra de mer delaktiga inom olika 
sysselsättningar. Detta kan dock anses vara svårare än man tror då det finns 
ekonomiskt begränsade resurser. När det kommer till barnens sysselsättningar så har 
vi kunnat utifrån personalens utsagor komma fram till att sysselsättningarna är en 
viktig del i barnens liv. I likhet med Kohli har vi även kommit fram till att det som 
gynnar barnen är att de tillsammans med personalen kommer fram till ett beslut som 
gynnar båda men att det är meningen att barnen i varje sammanhang ska känna sig 
delaktiga i varje besluts som tas.72  

 

Att	  “lura”	  in	  det	  viktiga	  i	  vardagen	  
Utifrån personalens utsagor har vi kunnat komma fram till att det finns olika typer av 
sysselsättningar utöver de gemensamma och individuella. Det vi syftar på är de 
sysselsättningar som är viktiga för barnen men som vi valt att se som något som ”luras” 
in i vardagen. Med detta menar vi att barnen utöver sina sysselsättningar som har att 
göra med sport och olika aktiviteter, också har hushållssysselsättnigar som de måste 
göra på HVB-hemmet. Här har vi tagit fram två olika kategorier utifrån de aktiviteter 
som genomförs, de disciplierade och de frivilliga aktiviteterna. De disciplierade 
aktiviteterna syftar på hushållssysslorna som personalen oftast måste tjata på barnen 
att de gör medan de frivilliga innebär de olika sportaktiviteterna som barnen inte 
tvingas medverka i. Centralt i detta tema är att bakom varje sysselsättning ligger det en 
bakomliggande faktor. Vad vi menar med bakomliggande faktorer är just att till varje 
sysselsättning så ska ett mål uppfyllas. T.ex. hushållsysslorna som är bra för att det 
gynnar barnen till att bli mer självständiga när de flyttar ut till ett eget boende. En 
bakomliggande faktor bakom sysselsättningarna inom sport och när barnen träffar 
andra är just att detta kan hjälpa till i deras integrationssprocess genom att knyta an till 
ett större socialt nätverk, och att även språkets utveckling gynnas här.  

Vi anser även att utifrån Roger Harts modell om delaktighet, att det är viktigt att göra 
barnen delaktiga i sin integration där information till varför barnen får vissa uppgifter 
är en viktigt faktor då det hjälper barnen att finna en mening i allt de gör.73 

 

Skolan är något som är viktigt, och även ett deltema under det vi kallar försöka ”lura” in 
i vardagen. Det centrala här är att det svenska språket och utbildning är något som är 
viktigt att barnen tar med eftersom det får de att känna sig viktiga och delaktiga i deras 
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73 Hart, Roger A., Children's participation: the theory and practice of involving young citizens in 
community development and enviromental care, Earthscan, London, 1997 sid. 8f 



 

integration. Dock är språket något som utgör en grund i det hela, för att språket hjälper 
barnen att kommunicera deras behov eller önskemål med HVB-personalen, så att de 
kan tillgodose detta.  

Den	  dolda	  agendan	  
I denna del har vi kommit fram till att alla barn är olika, dock så är deras behov av att 
sysselsättas detsamma eftersom det gemensamma de har är att de olika 
sysselsättningarna ska hjälpa barnen att komma in samhället genom att vara delaktiga. 
Bakom varje sysselsättning som barnen utför kan vi finna en bakomliggande faktor och 
det är att de genom antingen fostran eller ett pedagogiskt sätt förbereds inför ett liv 
utanför HVB-hemmets ramar. Det centrala i detta tema är på vilket sätt barnen gynnas 
utifrån de olika sysselsättningarna. Antonovsky förklarar att utifrån varje sysselsättning 
är det viktigt att barnet finner en mening varför man gör det, för det är först då barnet 
lär sig något vilket kan vara bra för deras framtid.74 När barnen kommer i kontakt med 
andra svensktalande så gynnas deras språkliga utveckling. Personalen på HVB-hemmet 
är viktiga individer för det är de som ska se till att barnen uppfyller normerna i 
samhället. På så sätt kommer barnen att nå målen som är att anpassas in i samhället, 
att kunna klara sig utanför hemmet, att kunna bli självständiga och få kontrollen över 
sina egna liv.75 Huruvida barnet anpassas in i samhället utifrån det pedagogiska syftet 
eller fostranperspektivet så har det i slutändan samma mål. Oavsett hur barnets behov 
ser ut så handlar det om att integreras in i ett nytt samhälle, lära sig att anpassas och 
kunna leva ett självständigt liv.  

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Eftersom det inte finns mycket tidigare forskning kring ensamkommande barns 
aktiveter, och hur det påverkar de på HVB-hem, så är ett förslag till vidare forskning att 
utföra en studie där barnen själva intervjuas. För att kunna ta del av deras upplevelser 
av hur aktiviteter påverkar just de. Något som hade gjort studien ännu mer intressant 
är att göra den utifrån ett genusperspektiv, för att se om det finns skillnader i 
sysselsättningar mellan ensamkommande pojkar och flickor, och i sådana fall vilka kan 
dessa vara och vad beror det på?  
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Bifogad intervjuguide 

 
 
Berätta lite kort om boendet och dig själv? 
Hur arbetar personalen på HvB hem ? (socialtjänstlagen) 
Vilken slags utbildning får/har personalen genom arbetet på HVB-hem? 
På vilka sätt sysselsätter ni barnen? 
Till vilket syfte? Vad tycker du är viktigt? (fritidsaktiviteter)? Varför? 
Hur uppmuntrar ni barnen till att vara med på olika aktiviteter? 
Vad är syftet med dessa aktiviteter? 



 

Tar ni hänsyn till vad barnen vill göra eller går ni efter vad ni har resurser till? 
Hur tror du att barnens sysselsättning idag kommer att påverka dom i framtiden? 
Varför? 
Har barnen egna val vad gäller fritidsaktiviteter eller finns det typ av handlingsplan 
som man måste följa?  
Får barnen sysselsätta sig på egen hand, med andra ensamkommande barn i grupp 
eller måste det alltid vara en personalansvarig med? Varför/Varför inte? 
Hur ser ni på skillnaden mellan era strukturerade sysselsättningar jämfört med 
barnens fritidsaktiviteter?  
 


