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SAMMANFATTNING 

Sverige är bland de länder som tar emot flest flyktingar, utav dessa utgör en del 

ensamkommande barn som vanligtvis varit med om hemska upplevelser och lider av olika 

hälsoproblem som tar sig både psykiska eller fysiska uttryck. Det är således viktigt att 

personal som arbetar med denna målgrupp kan förse dem med stöd och kunskap. Studien 

har undersökt personalens uppfattningar om arbetet på boenden med ensamkommande 

flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. Teorierna KASAM med dess tre 

delkomponenter: meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet och socialt stöd ligger som 

grund. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats där fem personal på två boenden blivit 

intervjuade med en semistrukturerad metod. Resultatet visade att personalens synsätt på 

hälsofrämjande var olika för alla i personalen men grunderna densamma. Ett hälsofrämjande 

arbete genomfördes på boendena där personal arbetade med bland annat 

informationspridning, fysisk aktivitet och delaktighet. Underlättande faktorer på boendet var 

kommunikationen och det sociala samspelet med ungdomarna samt sina medarbetare. 

Kommunikationen var även ett hinder eftersom att språkbarriäerna kom emellan eller att 

tolk inte översatte korrekt. Slutsatserna i studien är att personalens synsätt på 

hälsofrämjande är lika i grunden, personalens arbetssätt är hälsofrämjande och det finns 

både underlättande samt försvårande faktorer i det hälsofrämjande arbetet. 

Nyckelord: Boende, flyktingbarn och ungdomar, hälsofrämjande arbete, KASAM, kvalitativ 

intervju, personal 

 



 

ABSTRACT  

Sweden is among the countries that is receiving the most refugees, a part of these are 

unaccompanied children who usually been through terrible experiences and are suffering 

from various health problems that is displayed both mentally and physically. It is therefore 

important that staff working with this target group can provide them with the support and 

knowledge. This study examined the staff´s perceptions of their work, with unaccompanied 

refugee children, as being conducted from a from a health promotion perspective. The 

theories SOC, which has three subcomponents: meaningfulness, comprehensibility and 

manageability and social support are the foundation. The study has applied a qualitative 

approach where five staff’s on two accommodation were interviewed using a semi-structured 

approach. The results showed that the approach of a health promotion perspective was 

different for all the staff however the basics where the same. Health promotion were 

conducted on both accommodations where the staff worked among other things with the 

dissemination of information, physical activity and with participation. Facilitators at the 

accommodation was communication and social interaction with the young people and the 

workers. Communication was also a major obstacle since the language barrier came between 

or the interpreter did not translate correctly. The conclusions of the study is that the staff's 

approach to health promotion is equal fundamentally, the staff's approach are health 

promoting and there are both facilitating and aggravating factors in the health promotion 

work. 

Keywords: Accommodation, health promotion, refugee children and adolescents, SOC, staff, 

qualitative interview 
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1 INTRODUKTION 

Flera globala konflikter visar att ämnet flyktingar är dagsaktuellt och är en av anledningarna 

till att studien utfördes. Ämnet är viktigt att studera eftersom att ensamkommande flyktingar 

har ökat drastiskt i dagens läge och förväntas att öka mer. Det är viktigt att rätt insatser finns 

på rätt plats när arbetet med denna målgrupp utförs. I Europa är Sverige en av de länder som 

tar emot flest flyktingar från övriga världen och detta visar att ett ökat flyktingmottagande i 

landet är aktuellt. Ensamkommande flyktingbarn kan ha svårigheter med att anpassa sig i 

början av sin tid i det nya samhället vilket kan utmynnas i svårigheter med att få ett arbete 

eller gå i skolan. Majoriteten av denna grupp har många gånger utsatts för både psykiska 

samt fysiska påfrestningar vilket påverkar deras hälsa och kan slutligen utvecklas till ohälsa. 

Detta har inte enbart en påverkan på deras individuella hälsa utan kan även påverka 

folkhälsan i Sverige negativt eftersom att denna målgrupp växer. Dessutom kan svårigheter 

med att få ett arbete eller få gå i skolan vara en orsak som leder till ojämlikhet i hälsa för 

denna grupp. Detta är också en orsak till varför man ska arbeta hälsofrämjande med denna 

målgrupp.  Personalen på boenden för ensamkommande flyktingbarn har mycket kontakt 

med ungdomarna och ett hälsofrämjande arbete kan påverka hälsan på en kortsiktig- och 

långsiktig väg. Ett flertal faktorer i miljön påverkar hälsan och personalen som arbetar på 

boenden kan ses som stödjande miljöer vilket är viktigt för att skapa gynsamma 

förutsättningar för hälsan.  

Författaren är intresserad av att arbeta med ett hälsofrämjande arbete i framtiden med en 

inriktning på utsatta människor i samhället. Ett fokus på personalens arbetssätt med 

målgruppen ensamkommande flyktingbarn har gjorts på grund av ett stort intresse för denna 

målgrupp förekommer hos författaren. Genom att studera personalens arbetssätt på boenden 

för ensamkommande flyktingbarn kan nya kunskaper förses till andra boenden och även till 

andra aktörer som arbetar med denna målgrupp.  
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2 BAKGRUND  

2.1 DEFINITIONER 

Asylsökande: Individ som tar sig till ett annat land och söker asyl (skydd) i landet och som 

ännu inte fått sitt ärende klart (Migrationsverket, 2014a).  

Ensamkommande barn: Barn under 18 år som är åtskilda från sina föräldrar eller annan 

vuxen individ som ställföreträdare för barnet vid ankomst till Sverige (Prop. 2005/06:46). 

 

Flykting: Människor som befinner sig i ett annat land än hemlandet som befarar förföljelse 

på grund av sin religion, ras, politisk tillhörighet eller nationalitet (United Nations High 

Commissioner for Refugees, 2002). 

 

FN: Förenta Nationerna innefattar 193 medlemsstater och är en internationell organisation 

sedan 1945 som vidtar åtgärder för olika frågor som rör mänskligheten (FN, 2015). 

HVB-hem: Hem för vård eller boende, i samband med boende ta emot individer för vård eller 

behandling (Statens institutionsstyrelse, 2014).  

Hälsofrämjande arbete: Möjligheten för individer att kunna utveckla och utöka kontroll över 

sin hälsa för att förbättra den (WHO, 1998).  

Stödjande miljöer för hälsa: Tillhandahåller människor skydd från faktorer som är ett hot 

mot hälsan samt gör det möjligt för människor att utveckla självtillit och utöka sin kapacitet. 

Stödjande miljöer innefattar boende, lokalsamhället, arbete, fritid samt människans 

möjlighet till att utnyttja resurser för hälsan och tillgång för egenmakt (WHO, 1991). 

2.2 Flyktingar 

Många människor runt om i världen flyr traumatiska händelser såsom massmord, våldtäkt 

och tortyr. Efter att ha haft ett liv i sitt ursprungsland och sedan komma till en helt ny miljö 

och kultur är en stor utmaning (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012). Vanliga hälsoproblem 

för flyktingar är psykisk ohälsa (depression), fetma, diabetes, hepatit B samt näringsbrist. 

Fysiska svårigheter, begränsade resurser, ångest samt förlust av anhöriga har även visat sig 

existera i högre utsträckning bland flyktingar. Detta förvärras av ekonomiska problem, 

diskriminering, kulturella skillnader samt brist på samhälleliga resurser (Edberg, Cleary, & 

Vyas, 2011). Ensamkommande flyktingbarn har blivit allt vanligare idag, vilket är ett resultat 

av krig, politiska konflikter, naturkatastrofer och extrem fattigdom (Carlson, Cacciatore & 

Klimek, 2012).  
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2.2.1 FN konventionen för flyktingar och barn 

FN konventionen för flyktingars rättigheter formulerades år 1951 och grunden i den 

internationella konventionen är att stater är förpliktade till att ge tillfällig asyl för de 

individer som flytt sina hemländer på grund av rädsla för förföljelse. År 1989 kom FN 

konventionen om barnets rättigheter (Forsythe, 2012). FN konventionen om barnets 

rättigheter, även kallat Barnkonventionen, är en internationell uppgörelse som innebär att 

alla barn har egna rättigheter. Barnkonventionen innefattar totalt 54 artiklar, dock finns det 

fyra artiklar som är fundamentala: Alla barn skall ha samma värde samt rättigheter, vid 

beslut gällande barn skall alltid barnets bästa tas hänsyn till, alla barn har rätt till personlig 

mognad samt ha rätt till sitt liv och att alla barn har rätt att yttra sig fritt utan motstånd 

(UNICEF, 2015).  

2.3 Mottagande av flyktingar i Sverige 

Sverige har ett betydande samarbete på nationell, regional samt global nivå med United 

Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR vilket är FN:s flyktingorgan (UNHCR, 

2015a; UNHCR, 2015b). Sverige bidrar med donationer och stöttar UNHCR:s olika insatser 

(UNHCR, 2015a) och är även tredje landet i Europa som tar emot flest flyktingar (UNHCR, 

2015c). De internationella konflikterna gör att Sverige har ett strukturerat arbetssätt och har 

en noggrann omvärldsbevakning. Detta gör att Sverige kan ha beredskap vilket har en 

betydande roll för arbetet med flyktingmottagande (Migrationsverket, 2014 b). Orsaker till 

varför barnen kommer ensamma är en följd av brister i samhället såsom otillräckliga 

möjligheter för hälso- och sjukvård och tillgång till utbildning i deras hemland. Många flyr 

även landet eftersom att dem tvångsrekryteras till militären. Föräldrarna skickar iväg barnen 

i hopp om att de ska vara trygga och ha möjlighet till utbildning (Socialstyrelsen, 2013). 

Asylsökande ensamkommande barn från år 2004-2014 har ökat i Sverige (Migrationsinfo, 

2014) och ökningen framgår i en tabell (Bilaga A). År 2013 ansökte cirka 4000 

ensamkommande barn om asyl i Sverige medan under år 2014 hade antalet nästan 

fördubblats med cirka 7000 ansökningar om asyl (Migrationsinfo, 2014). Migrationsverket 

skapade tänkbara prognoser för asylsökande individer inför år 2014 och år 2015.  

Uppskattningen för början av år 2014 var att 59 000 individer skulle söka asyl i Sverige, med 

en prognosintervall mellan 52 000 och 67 000 individer. Det breda prognosintervallet 

berodde på en eventuell spridning av konflikten i Syrien. I mitten av år 2014 valde 

Migrationsverket att höja prognosen till 80 000 asylsökande på grund av en intensiv ökning 

av asylsökande. Prognosen för 2015 hade en prognosintervall mellan 80 000 och 105 000 

asylsökande individer, ett tal som aldrig någonsin har uppnåtts i någon tidigare prognos och 

av dessa asylsökande kommer en del utgöras av barn (Migrationsverket, 2014 b).  

2.3.1 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn i länet 

Länstyrelsen i Västmanlands län har som uppgift att utforma avtal med länets kommuner 

samt med Migrationsverket gällande flyktingmottagande för dem som fått uppehållstillstånd 

samt om platser för ensamkommande flyktingbarn (Bilaga B). Under år 2014 fanns 16 platser 
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i ett boende som finns i en av kommunerna i Västmanlands län för ensamkommande barn, 

där fyra platser var för asylsökande barn. På grund av att behovet ökade under 2014 har 

Individ- och familjenämnden fattat beslut om att öka de 16 platserna till 44 platser, där det är 

tänkt att 16 platser ska vara till asylsökande barn. Detta mottagande är endast för pojkar i 

åldern 14 till 17 år, för flickor finns inte ett behov av att öka antalet platser. Migrationsverket 

har även gjort en prognos för år 2015 där resultatet framhöll att behovet kommer att öka 

ytterligare. Ett preliminärt tal för denna kommun ser ut att bli 54 platser för asylsökande 

barn och detta ska förhoppningsvis öka i efterhand till 118 platser. På grund av det stora 

behovet skapades under år 2014 två nya hem för vård och boende (HVB) samt ett nytt hem år 

2015 (Västerås Stad, 2014). 

2.3.2 Stödjande miljöer 

WHO (1991) tar upp att stödjande miljöer kan avse olika dimensioner såsom fysiska, andliga, 

sociala, ekonomiska samt politiska dimensioner. Dessa har starka förbindelser till varandra 

och var och en av dimensionerna påverkar varandra. Stödjande miljöer innefattar boendet, 

lokalsamhället, arbetet samt fritiden. Haglund, Petersson, Finner & Tillgren (1996) menar att 

det finns ett flertal faktorer som berör hälsan till exempel möjligheten att påverka och vara 

delaktig, ha tillgång till rent vatten och frisk luft samt ha tillgång till hälso- och sjukvård. 

Dessa faktorer bidrar till stödjande miljöer som är en viktig komponent för hälsan. 

Försvårande faktorer som kan hindra att uppnå stödjande miljöer kan vara att individer inte 

har möjlighet till egenmakt (empowerment), till utbildning, avsaknad av en god kvalitets 

kost, dålig ekonomi samt brist på kunskap för egenvård och självförvaltning. Socialt stöd 

nämns även av Haglund et al (1991) som en viktig komponent för stödjande miljöer.  

2.4 Hälsofrämjande insatser för flyktingar och flyktingbarn 

Hälsofrämjande arbete definieras som möjligheten för individer att kunna utveckla och utöka 

kontroll över sin hälsa som skall leda till en förbättrad hälsa (WHO, 1998).  

Utmaningarna i ett nytt och främmande land är stora för flyktingar och kan underlättas om 

de som arbetar med flyktingar kan förse dessa individer med hjälp och stöd som uppmuntrar 

dem och även ta nytta av den forskning som finns idag inom området. De första månaderna 

och åren kommer att ha en betydande inverkan på individernas välbefinnande (Carlson, 

Cacciatore & Klimek, 2012) och en av de främsta insatserna för flyktingbarnen är att de ska 

ha en stabil vardag med struktur och rutiner (Angel & Hjern, 2004). Barn och ungdomar som 

anländer utan föräldrar till Sverige lider oftast av stor separationsångest från sin familj. 

Dessa barn och ungdomar undrar ofta om deras anhöriga är vid liv och mår dåligt av att inte 

veta var dem är samt hur dem har det. Saknaden har visat sig vara enorm gentemot 

föräldrarna och inte efter hemlandet (Socialstyrelsen, 2000). Insatser för barn och ungdomar 

grundas främst på att ge barnet en grundtrygghet. Vid arbetet med flyktingar och 

flyktingbarn krävs uppmärksamhet och tålamod, när flyktingbarnens känslor bryter ut bör 

personalen alltid vara redo med att ge stöd åt barnen (Socialstyrelsen, 2000).  
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Målområde tre i Sveriges folkhälsomål berör barn och ungdomars levnadsvilkor. Åtgärder i 

ett tidigt skede har visat sig vara effektiva för att främja barn och ungdomars hälsa på en 

långsiktig väg (Socialdepartementet, 2002). Åtgärder kan göras på exempelvis boende och 

skola (Folkhälsomyndigheten, 2015). Socialt stöd har visat sig vara effektiv vid insatser till 

flyktingar, i form av samhällsinformation, språkkunskap, sysselsättningar samt vänner som 

är i liknande situationer. Det kan leda till att känslan av tillhörighet ökar samt 

livstillfredsställelse och flyktingarna kan även stödja varandra genom att delge varandra sina 

liknande erfarenheter (Stewart, Simich, Shizha, Makumbe, & Makwarimba, 2012). Flera 

studier har visat att faktorer som känslomässigt stöd, tro, kognitiva strategier och nya 

möjligheter leder till en positiv anpassning i det nya samhället för invandrare (Borwick et al., 

2013) Personal med grundläggande insikt om kulturella olikheter kommer att agera 

proffessionellt i en högre grad än de andra. Kunskap och utbildning om migrationsfrågor, 

etnicitet, sociala bestämningsfaktorer för ohälsa kommer att möjliggöra en förbättring kring 

arbetet med invandraren (Hollander, 2013).  

2.5 Svårigheter för personalen  

Möjliga hinder för personalen i arbetet med flyktingar kan vara kommunikationen då 

flyktingarna oftast har svårt att förstå vad personalen försöker förmedla. En tolk kan enkelt 

kommunicera med flyktingarna och få dem att förstå vad som förmedlas. Detta kan dock 

skapa andra problem såsom feltolkning och att det tar längre tid för att skapa tillit hos 

flyktingarna för personalen samt att det är tidskrävande (Angel & Hjern, 2004).  

Personal som arbetar med traumatiserade personer hör många plågsamma och traumatiska 

berättelser och även om personalen är mycket kvalificerade och utbildade kan de bli 

påverkade, till exempel upplevd trötthet och post-traumatisk stress. Att arbeta med 

traumatiserade personer har även sina fördelar såsom tillfredställelse av att se 

återhämtningsförmågan samt att vara en del av läkningsprocessen (Barrington & 

Shakespeare-Finch, 2013). För att underlätta det tunga arbetet för personalen kan en god 

handledning eller ett bra arbetslag hjälpa till, genom att arbetet diskuteras med andra 

personer (Angel & Hjern, 2004). Det är viktigt att personalen har förutsättningar till att må 

bra på arbetsplatsen eftersom att det påverkar arbetet. Psykosociala faktorer som till exempel 

en klar roll i arbetet, liten omfattning av osäkerhet och konflikter, stor förutsägbarhet samt 

tydligt stöd från ledaren fungerar som viktiga resurser. Detta bidrar även till tydliga 

förväntningar på arbetsplatsen och lindrar psykiska påfrestningar (Birkeland, Nielsen, 

Knardahl, & Heir, 2015). 
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2.6 Teoretisk perspektiv  

2.6.1 Det salutogena perspektivet och teorin KASAM 

I denna studie användes det salutogena perspektivet och KASAM. Det salutogena 

perspektivet representerar en helhetsbild på hälsan med fokus på resurser som främjar 

hälsan och välbefinnande (Langeland, 2006) samt hälsofrämjande processer. Det salutogena 

(hälsofrämjande) perspektivet strävan är att alla individer ska ha goda verktyg för ett 

njutbart och produktivt långt liv (Eriksson & Lindström, 2008). Aaron Antonovsky 

utvecklade den salutogena teorin, vilken baseras på Känsla av sammanhang (KASAM) som 

har tre komponenter, meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. Meningsfullhet 

innebär att individer ska känna att det är meningsfullt med det dem ställs inför, detta gör att 

individen motiveras vilket är den viktigaste komponenten. Begriplighet innebär att det finns 

strukturer som går att förstå och går att bedöma, utan detta blir det svårt att hantera olika 

svårigheter som uppkommer. Hanterbarhet innebär att de krav som ställs på en ska vara 

lämpliga, så att inte en överbelastning sker (Veronese & Pepe, 2014; Westlund & Sjöberg, 

2010).  Dessa tre komponenter är en kombination av olika egenskaper såsom, kognitiva, 

motiverande samt beetendemässiga egenskaper. Individer med en hög KASAM anpassar sig 

lättare i stressiga situationer än en person med en låg KASAM (Veronese & Pepe, 2014). 

Tidigare studier har visat att arbetstillfredställelse och KASAM har ett samband. Individer 

med en hög KASAM ser uppgifer som en utmaning, söker efter lämpliga resurser och har ett 

högre självförtroende med en positiv syn på framtida resultat. Dessa individer upplever även 

mindre grad av utbrändhet på arbetet än de individer som har en låg KASAM (Stewart, 

2015). Komponenterna meningsfullhet kan kopplas till att både personal och barn bör vara 

delaktiga och känna en meningsfullhet. Begriplighet kan kopplas till att båda parter bör ha en 

förståelse om arbets- och boendesituationen. Hanterbarhet kan kopplas till att personal samt 

barn ska kunna hantera de uppgifter de står inför och inte känna att de är för svåra.  

Komponenterna står nära till begrepp såsom empowerment, självtillit, locus of control (inre 

kontrolllokus) samt optimism (Antonovsky, 1996). Empowerment innebär att man har 

möjlighet att ta kontroll över sin egen situation, detta kan hjälpa individer att förstärka sin 

självkänsla, förändra ett beetende samt att hjälpa dem att utvecklas (Ohlson, 2011). Chang, 

Liu & Wen Yen (2008) beskriver empowerment något liknande, utvecklingen hos individen 

för att få en ökad självtillit. Vikten av delaktighet och självmakt är även något som betonas i 

Sveriges folkhälsomål ett och fyra. Vilka fokuserar på att alla i Sverige har rätt till delaktighet 

och inflytande oberoende ursprung, genus eller funktionsnedsättning och målområde fyra 

som berör hälsa i arbetslivet och innebär att olika faktorer inom arbetslivet ska vara 

hälsosamma. Såsom bra arbetsvilkor och en bra arbetsmiljö som innefattar psykiska, fysiska 

och sociala komponenter. Även här har delaktighet och självmakt betydelse då de bidrar till 

en god hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2015).                   

2.6.2 Socialt stöd 

Socialt stöd bidrar med att forma värderingar, normer samt relationer vilket i sin tur skapar 

trygghet, säkerhet samt främjande av solidaritet (Haglund et al. 1991). Melrose, Brown & 
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Wood (2015) menar att sambandet mellan socialt stöd och hälsa är starkt av den orsaken att 

människor som är mer socialt integrerade påvisar i större utsträckning att dem är friskare än 

dem som är avskilda från sociala sammanhang. Socialt stöd har även visats som en 

skyddsfaktor mot de psykiska och fysiska påfrestningar som kan orsakas av stress. 

Lewandowski, Rosenberg, Jordan Parks & Siegel (2011) menar även att socialt stöd kan 

mildra effekterna av en negativ händelse i livet.  

2.7 Problemformulering 

Under senare år har konflikter utbrutit i många delar av världen vilket har resulterat i mer 

flyktingmottagande runt om i Europa (Migrationsverket, 2014 b). Sverige är ett av de länder 

som tar emot flest flyktingar från övriga världen och en del av dessa utgörs av 

ensamkommande flyktingbarn som ofta har varit med om traumatiska händelser och 

behöver stöd som är grundad i empirisk forskning för att ha möjligheten att förstå och 

anpassa sig i ett nytt samhälle (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012) vilket personalen på 

boenden kan tillhandahålla (Stewart et al., 2012). Främjandet av hälsan skulle få en stor 

ekonomisk effekt då det skulle minska sjukdom och behovet av sjukvårdsutgifter. Det skulle 

även tillåta människor att vara mer ekonomiskt produktiva (Antonovsky, 1996). Personalen 

som arbetar med ensamkommande ser tydligt hur barnen är påverkade av deras bakgrund. 

Då flyktingar generellt upplever en sämre hälsa är det möjligt att deras hälsa utvecklas till det 

bättre genom att få rätt hälsofrämjande verktyg. Det kan personal på boenden vara 

behjälpliga med och enligt Angel & Hjern (2004) kan personal som arbetar med flyktingar 

även underlätta en förståelse för det svenska samhället. 

Med anledning av detta har syfte och frågeställningar formulerats och förhoppningsvis 

kommer denna studie att tillföra information för personal på andra boenden om hur de kan 

arbeta hälsofrämjande och vilka förutsättningar det finns i detta arbete med 

ensamkommande flyktingbarn. 
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3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka personalens uppfattningar om arbetet på boenden med 

ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vad innebär ett hälsofrämjande perspektiv för personalen? 

- På vilket sätt bedrivs ett hälsofrämjande arbete vid boendet? 

- Vilka faktorer underlättar ett hälsofrämjande arbete på boendet med 

ensamkommande flyktingbarn? 

- Vilka faktorer försvårar ett hälsofrämjande arbete på boendet med ensamkommande 

flyktingbarn? 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ forskning har fokus på att förstå, beskriva och tolka olika fenomen som 

uppfattas av människor, som bland annat används för att få människors synpunkter om 

deras känslor, tankar, beetende samt upplevelser. Observera, ställa frågor och att lyssna på 

andra kan vara exempel på kvalitativa metoder, detta kan hjälpa forskaren att förstå 

människans erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). I den kvalitativa ansatsen skapas 

teoretiska idéer utifrån de fakta som samlats in. En kvantitativ ansats mäter kvantiteter, hur 

ofta ett fenomen förekommer och de är statistiska förbindelser som bedömer tolkningen av 

datan (Alvehus, 2013). Utgångspunkten i studien är inte att se hur ofta ett fenomen 

uppkommer eller att se statstiska förbindelser, utan att få fram personalens uppfattningar 

om deras arbetssätt efter en vald datainsamling. Därav har den kvalitativa metoden valts och 

inte den kvantitativa metoden.  

4.2 Urval 

Två boenden för ensamkommande flyktingbarn kontaktades i Mälardalens region för att se 

om ett intresse fanns för en medverkan i studien. Denna kontakt togs med 

verksamhetscheferna för vardera boende och författaren för studien hörde därefter med 

verksamhetscheferna om de kunde rekrytera personal som ville medverka i studien. Ett 

missivbrev (Bilaga C) skapades och skickades ut till verksamhetscheferna på vardera boende 
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för att se om dem var intresserade av att medverka. I brevet stod det information om studien, 

en förfrågan om de ville dela med sig av sina erfarenheter samt att de som medverkar i 

intervjun skulle spelas in. Resterande deltagare fick läsa missivbrevet på plats strax innan 

intervjun eftersom att författaren inte hade tillgång till deras mail. Bryman (2011) framhåller 

att ett målinriktat urval i en kvalitativ forskning är att rekommendera. Ett målinriktat urval 

är strategiskt och innebär att forskaren intervjuar de personer som är relevanta för 

forskningens syfte (problemformuleringen). Ett annat urval som Bryman (2011) nämner är 

snöbollsurval, som innebär att forskaren väljer lämpliga deltagare med hjälp av kontakter. 

Dessa kontakter hjälper till att rekrytera relevanta deltagare för studien. Efter några dagar 

efter första kontakten kontaktades verksamhetscheferna åter och ett möte bokades in för 

intervjuerna.  

Inklusionskraven för att vara med i studien är att personalen skulle ha aktuell kunskap om 

ämnet och erfarenhet av boendet samt arbetet med flyktingbarnen på boendet. Totalt fem 

personer medverkade i studien och urvalet var en verksamhetschef på vardera boende, en 

samordnare på ett boende och en personal på vardera boende. Dessa deltagare var två män 

och tre kvinnor och hade olika åldrar samt erfarenheter och alla deltagare hade en 

eftergymnasial utbildning. Några av individerna hade varit med från boendets start och 

andra hade varit på boendet en kort period. Eftersom att ett boende var relativt nytt anses 

detta som en ”kort period” dock ansågs deltagarna relevanta för studien eftersom att de hade 

ovanstående inklusionskrav. Inget inklusionskrav skapades gällande tidsaspekten för 

deltagarnas tidigare erfarenheter, detta berodde på att författaren ansåg deras nuvarande 

erfarenhet som relevant nog för att dem skulle kunna bidra till att studiens syfte och 

frågeställningar tillgodoses.  

4.2.1 Boende 

Västerås Stad (2014) Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 

2015 framhåller att det finns flera typer av boende för ensamkommande barn och ungdomar 

vilka är ”familjehem”, ”HVB & utslusslägenheter” samt ”släktplacering/anknytningsfamilj”.  

Familjehem innebär främst att öka tryggheten för långsiktigt placerade barn och 

socialnämnden ska i första hand betänka om närstående eller anhöriga kan ta emot barnet. 

Det är viktigt om barnet har möjlighet att bibehålla kontakten med sina anhöriga.  

Familjehem innebär ett individuellt hem på uppdrag av socialnämnden som tar emot barn 

och ungdomar för en stabil vård och omvårdnad som inte är yrkesmässig (SOU, 2014). I 

Sverige finns det över 400 HVB-hem (hem för vård eller boende) som bedrivs av olika 

aktörer till exempel privata vårdgivare som kan vara föreningar eller enskilda individer, 

kommuner eller landsting. För att bedriva en HVB-hem måste man ha ett tillstånd av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Barn och ungdomar som finns på HVB-hem är 

antingen där av fri vilja med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller är tvångsintagna (Statens 

institutionsstyrelse, 2014). Utslussningslägenhet är till för att ge barnet ett stöd och 

förberedelse inför framtiden med ett självständigt boende. Ofta är dessa 

utslussningslägenheter i förbindelse med boendet. (SOU, 2014). Släktplacering innebär att 

barnet bor hos någon som anses som anhörig eller någon som barnet har någon form av 
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anknytning till (Västerås Stad, 2014). Dessa boenden för ensamkommande flyktingbarn kan 

ses som stödjande miljöer då WHO (1991) beskriver stödjande miljöer som ett skydd ifrån 

faktorer som kan påverka hälsan negativt samt ger möjligheten till att vara delaktig, öka 

empowerment samt ha möjligheten till att utvecklas. Haglund et al (1996) belyser att man 

kan uppmuntra samhällen och individer genom att ta kontroll över sin hälsa och sin 

omgivning genom egenmakt och utbildning. Socialstyrelsen (2000) visar att personalen på 

boendena har en viktig inverkan på barnen eftersom att dem i första hand ska grunda en 

grundtrygghet och har dessutom en stor påverkan på barnens hälsa.  

Detta är en av anledningarna varför urvalet baseras på personalen och målgruppen 

ensamkommande barn och ungdomar eftersom att det är ett aktuellt ämne att forska inom. 

4.3 Datainsamling 

Intervjuer används ofta som metod för datainsamling i kvalitativ forskning. En intervjuform 

är en semistrukturerad intervju och innebär att en intervjuguide skapas med ett huvudämne 

som utgångspunkt och utifrån detta ämne finns formulerade frågor som passar det valda 

ämnet. Intervjun är öppen och innebär att dessa frågor inte behöver följas i ordning 

(Holloway & Wheeler, 2010), vilket gör det möjligt för deltagarna att ge detaljerade svar med 

hänsyn till fokusområdet för studien (Doody  & Noonan, 2013).  

I en intervjuguide är det lämpligt att använda sig av olika teman utifrån syfte och 

frågeställningar. En intervju rekommenderas att inledas med avslappnande frågor för att 

göra intervjupersonen lugn och säker (Dalen, 2015). I denna studie har olika teman 

formulerats utifrån syfte och frågeställningar i frågeguiden och är: Bakgrund, 

Hälsofrämjande perspektiv, Arbetet på boendet, Ensamkommande flyktingbarn, 

Underlättande och hindrande faktorer (Bilaga D). Mötesplatsen för intervjun bestämdes 

tillsammans med deltagaren och ägde slutligen rum i boendets lokaler. Vid start av intervjun 

berättade författaren om studiens syfte samt ändamål och tog upp de etiska principerna för 

deltagaren. Ett information samtyckes dokument (Bilaga E) lades fram till deltagaren och 

skrevs under. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor om behovet fanns till exempel om 

deltagarens svar var otillräckliga eller började prata om irrelevanta saker. Vid ett par tillfällen 

behövdes inte alla frågor i intervjuguiden tas upp eftersom att intervjupersonen redan talat 

om detta under intervjuns gång. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och alla 

intervjuer varade mellan 25 till 40 minuter. Efter att all planerad datainsamling var klar, 

transkriberades materialet som totalt blev 39 sidor transkriberat material.   

4.4 Analys 

En manifest innehållsanalys användes som analysmetod och innebär att innehållet av 

intervjupersonernas svar kommer att granskas. Denna metod beskriver det uppenbara och 

synliga i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys söker efter 
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teman som finns i det material som ska analyseras. Dessa teman exemplifieras oftast på 

något sätt i resultatet i form av citat (Bryman, 2011). 

Det finns olika sätt att genomföra analysen på och enligt Graneheim & Lundman (2004) läses 

all transkriberat material igenom några gånger för att få en överblick över hela materialet. 

Därefter tas meningsenheter ut från innehållet och kondenseras. Kondensering innebär att 

meningsenheterna förkortas. Efter kondenseringen kodas materialet, en beskrivning på 

kodning enligt Tjora (2012) är när författaren återger den kondenserade meningsenheten i en 

ännu mindre del. En jämförelse på innehållet mellan de framkomna koderna framställs och 

sorteras därefter till underkategorier och underkategorierna kommer vanligtvis att delas in i 

kategorier. Kategorier kan ses som uttryck från det uppenbara i innehållet enligt Graneheim 

& Lundman (2004). Kategorierna utgör vad som kommer att ligga som grund i analysen och 

innebär att koderna förenas som är relevanta för problemställningen (Tjora, 2012). Dessa 

steg följdes i denna studie och efter att ha läst igenom materialet plockades de 

meningsenheter som kunde kopplas samman med studiens syfte och frågeställningar ut. 

Dessa markerades med olika färger beroende på frågeställningen. Exempel om 

frågeställningen ”vad innebär ett hälsofrämjande perspektiv för personalen?” markerades 

med en röd färg, markerades meningsenheten som passade med denna frågeställning med en 

röd färg. Efter att detta gjorts kondenserades alla utvalda meningsenheter, med en intervju i 

taget för att inte blanda ihop all material. Därefter kodades de kondenserades 

meningsenheterna. När alla sorterades under ”rätt” kod så analyserades detta igen för att 

skapa underkategorier och kategorier. Alla koder fick inte underkategorier eftersom att alla 

koder inte hade liknande innehåll som kunde resultera i en gemensam underkategori. Efter 

att underkategorierna framställdes skapades kategorier. Kategorierna i sin tur leder till att 

frågeställningarna besvaras och analysen resultaterade i fyra kategorier.  
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Tabell 1: Ett exempel visar hur innehållsanalysen utfördes.  

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Under-      

kategori 

Kategori 

                                                                     

Så att jag tycker det funkar bra, dem 

väljer själva väldigt mycket, det här är 

jag inte med på, det här vill  jag inte 

vara med på… dem är verkligen… det 

är ett gäng individer, som bor här till-

sammans… min roll är att hjälpa dem 

så mycket som det går. Vi är ju här 

dygnet runt. 

                                             

Dem väljer själva 

mycket. Min roll 

är att hjälpa dem 

så mycket som 

möjligt. 

                                  

Möjlighet 

att välja 

fritt 

 

 

                                      

Delaktig-  

het 

                              

 

 

 

Olika 

perspektiv på 

hur ett 

hälsofrämjande 

arbete bedrivs 

                                                                           

Det är väl… att jag verkligen vill förstå 

vad dem menar… när dem försöker att 

jag vekligen anstränger mig istället för 

att rycka på axlarna.  Istället så 

försöker jag på nått vis att dem , asså 

att vi förstår varandra. Det är väl det, 

kommunikation i den bemärkelsen är 

väl det allra viktigaste.                                

                                        

Vill ha en 

förståelse och 

försöker verkligen 

att anstränga sig. 

Kommun-

ikationen är de 

allra viktigaste. 

                     

                                

Prata med  

ungdomar 

                   

Vikten av 

goda 

relationer 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Tjora (2012) nämner tre kvalitativa kvalitetskriterium för en framstående forskning vilka är 

tillförlitlighet, giltlighet samt överförbarhet. Tillförlitlighet vill veta om studien är gjord med 

tillförlitliga metoder. Giltlighet frågar om rätt mätinstrument har används och överförbarhet 

innebär att slutsatserna i en studie kan tillämpas på andra liknande populationer, det 

indikterar på att studien är överförbar (Tjora, 2012). Holloway & Wheeler (2010) nämner att 

en objektiv eller subjektiv syn brukar användas under studier, där objektivitet ofta används 

under en kvantitativ ansats medans subjektivitet är vanligare i en kvalitativ ansats. Forskaren 

är en viktig del eftersom att denne samlar in och tolkar datan, vilket kan göra att objektivitet 

och neutralitet kan vara svårt att uppnå. Forskaren bör sträva efter att inte låta sin 

subjektivitet att ta över. 

Genom att delge en tydlig beskrivning av studiens urval, metod, datainsamling, 

processanalys samt använda sig av relevanta citat i resultatet kan detta öka chansen för 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). En diktafon med god kvalité har använts till 

datainsamlingen och författaren kunde transkribera materialet noggrant. När 

transkriberingen var klar påbörjades innehållsanalysen. Graneheim & Lundman (2004) 

påpekar att en kvalitativ innehållsanalys kan tolkas olika och att det ofta uppkommer en 
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subjektivitet när en text granskas. För att undvika detta tog författaren en intervju i taget och 

lät inte intervjuerna påverka varandra i analysen och meningsenheterna kopplades samman 

med syfte och frågeställningar. Författaren har tidigare kunskap om det hälsofrämjande 

arbetet genom sin utbildning och har varit objektiv i resultatet genom att vara medveten om 

sin förförståelse och på så sätt försökt analysera utan att påverka analysen.  

Författaren har noggrant skrivit ner hela processen under studiens gång genom att beskriva 

samtliga moment i metoden, detta ökar giltligheten i studien enligt Tjora (2012). Relevanta 

citat har även redovisats för att stärka resultatet (Tjora, 2012) och citaten är varierande från 

alla deltagare. Intervjupersonerna har med slumpen kodats så att de är oidentifierbara. Syfte 

och frågeställningar fanns alltid med under hela studiens gång för att inte hamna på sido 

spår, vilket kan öka trovärdigheten i studien. 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns etiska riktlinjer att förhålla sig till som är som är att deltagarna måste bli 

informerade om studien, att deltagarna själva ska kunna bestämma om de vill delta i studien 

samt innebära att deltagarnas svar inte ska ges ut till obehöriga och att uppgifterna endast är 

för studiens ändamål (WMA, 1964). Detta är enligt Vetenskapsrådet (2002) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska 

principerna har tagits hänsyn till under studiens gång genom att intervjupersonerna har läst 

missivbrevet samt att de etiska förhållningssätten har tagits upp innan intervjun påbörjades. 

Författaren kunde dock ha meddelat verksamhetscheferna om dem kunde dela med sig av 

den bifogade filen: missivbrevet. Att verksamhetschefer och personal fick missivbrevet vid 

två olika tillfällen tros inte ha påverkat resultatet. Deltagarna har genom detta blivit 

informerade om studien och dess syfte samt fått information om att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst vilket är i enlighet med informations- och samtyckeskravet. 

Materialet kommer endast att användas för studiens syfte och inga obehöriga kommer att ta 

del av materialet eller få information om vilka deltagarna är förutom forskaren, vilket är 

nyttjande- och konfidentialiteteskravet. Deltagarna kommer även att kodas i resultatet vilket 

innebär att deras namn ersätts av en siffra där inga kopplingar går att göra på någon enskild 

individ. När studien blir godkänd kommer all material att förstöras och intervjupersonerna 

kommer att få ta del av materialet om så önskas.  
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5 RESULTAT 

Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån den insamlade datan kopplat till studiens 

syfte och frågeställningar. De framanalyserade kategorierna är Innebörd av ett 

hälsofrämjande perspektiv, Olika perspektiv på hur ett hälsofrämjande arbete bedrivs, 

Underlättande faktorer och Försvårande faktorer. I resultatet kommer exempelvis IP1 att 

användas som en förkortning på intervjuperson ett.  

5.1 Innebörd av ett hälsofrämjande perspektiv 

Denna kategori beskriver personalens synsätt på ett hälsofrämjande perspektiv. Personalen 

nämner  två perspektiv, ett av perspektiven är hur dem individuellt ser på innebörden av ett 

hälsofrämjande perspektiv medans några av deltagarna nämner hur ett hälsofrämjande 

perspektiv kan kopplas samman med ungdomarna och arbetet. Personalen hade 

uppfattningar om vad ett hälsofrämjande perspektiv var och alla intervjupersoner nämnde 

vikten av ett fungerande helhetsperspektiv. Man ska äta bra, motionera, ha en god sömn och 

ha en fungerande fritid. Majoriteten nämnde även att kunna ge förutsättningar och stöd till 

ungdomarna är hälsofrämjande, för att ge ungdomarna ett så bra liv som möjligt.  

Ja, det är väl egentligen, för mig är det ju viktigt just… att det inte är bara en sak, utan jag tror 

att det är flera saker. Det är dels det grundläggande, sover bra, äter bra, tränar och att man 

mår bra. Det är lite holistiskt, kan man säga. (IP4)  

De flesta i personalen framhöll att alla troligen har olika åsikter om vad hälsofrämjande är, 

men grundtanken är nog detsamma, att människor ska må bra.  

(… ) en del har… kanske andra erfarenheter som gör att det  påverkar men jag tror i 

grundtanken tänker dem nog… att man ska må bra. (IP2) 

5.2 Olika perspektiv på hur ett hälsofrämjande arbete bedrivs 

Denna kategori visar vilka faktorer personalen arbetar med för att bedriva ett hälsofrämjande 

arbete på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Personalen tog upp olika perspektiv på 

det hälsofrämjande arbetet och resulterade i fyra underkategorier som redovisas nedan.   

5.2.1 Delaktighet 

Majoriteten av personalen betonar vikten av ungdomarnas delaktighet under deras vistelse 

på boendet och utanför boendet. Detta kan uppnås genom gemensamma aktiviteter för 

personal och ungdomar, såsom fysiska aktiviteter, kulturella aktiviteter eller en gemensam 

matlagning med personal och ungdom. Genom att göra ungdomarna delaktiga vill 

personalen att dem ska bli självständiga för att möta framtida utmaningar, då det stöd som 

ges på boendet inte kommer att finnas till hands längre fram.   
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Vi försöker ju jobba så att de blir så självständiga som möjligt , det här med matlagningen och 

lite dagligt städ, att några grabbar varje kväll hjälper till att städa, ah men allmänna utrymmen 

köket och vardagsrummet och sådär och just när man har så många ungdomar så blir det 

stökigt på en dag. Vi har även lite som policy att vi inte är ett serviceboende, vi är här för att 

hjälpa dem att bli självständiga och det innebär att dem får hjälpa till i hemmet. (IP2) 

Det är viktigt för personalen att ungdomarna har möjligheten att klara sig själva och känna 

att dem är delaktiga i vardagen. De ska även kunna påverka och ta egna beslut. Det kan 

resultera i exempelvis en valfri fysisk aktivitet som dem får välja själva vilket kan leda till ett 

ökat välmående hos ungdomarna eftersom att de har möjligheten att röra på sig och träffa 

kontakter utanför boendet. På husmöten får ungdomarna säga vad de tycker och ge förslag på 

förbättringsmöjligheter.  

Vi på det här boendet så  (… ) ska få ungdomarna att… vi ska hjälpa dem att klara sig själva. (… 

) och att de ska bli delaktiga i… sin egen vistelse här. Så dem får välja en aktivitet, fotboll, gym, 

taikwando, thaiboxning vad de nu har för intresse (… ) Det finns ju flera syften med det, dels 

att de ska ha den fysiska träningen, att du kunna röra på dig, eh så handlar det också om att du 

ska hitta ett socialt nätverk som är utanför boendet. Som också är viktigt för… för den psykiska 

hälsan, sen handlar det också om att (… ) du ska liksom hitta… ja men, en delaktighet med 

andra ungdomar också inte bara vuxna utan, göra saker… och ha en fritid som känns 

meningsfull. (IP1) 

5.2.2 Möjlighet till utveckling och självständighet 

Uttalanden från personalen ger en uppfattning om att informationspridning är något som är 

av stor vikt för det hälsofrämjande arbetet på boenden. Personalen arbetar med olika typer av 

information, exempelvis genom att närpolisen kommer på besök eller att en dietist kommer 

till boendet och talar om kost med ungdomarna. Det kan även komma andra personer som 

kan berätta om exempel samhället och annan nyttig information. Personalen själv försöker 

även påtala vikten av en bra kost, vara fysisk aktiv samt berätta om en god sömns fördelar. 

Liksom allt utgår ifrån att vi ska försöka ge dem eh, nyttig information och utveckla dem så 

mycket som möjligt så att dem ska kunna stå på egna ben. (… ) dem ska ju vilja flytta härifrån, 

känna det att nu har jag tagit studenten nu vill jag ut i livet och klara mig själv i en lägenhet 

och inte sitta kvar i sitt rum här och… åka och handla mat med personal liksom. (IP3) 

Personalen uttalar sig även om att arbetet handlar om att kunna stärka ungdomarna och få 

dem att bli självgående. Ungdomarna får ett flertal olika möjligheter och chanser, som många 

andra barn inte får ta del av exempelvis olika aktiviteter eller information och stödinsatser. 

De flesta i personalen nämner även olika typer av processer som ungdomarna går igenom. 

Flertalet av personalen talade om att låta ungdomarna vara självständiga, vilket ger dem 

möjligheter till att utvecklas. Exempelvis om ungdomarna känner ett behov av att tala med 

någon i personalgruppen, tar denna ungdom personalen åt sidan för att berätta om sina 

känslor. Ett annat exempel kan vara kulturkrockar eller vid matlagning. Ungdomarna har en 

annan kultur, religion och har olika livserfarenheter. Detta kan variera och det kan ta tid att 

nå fram till ungdomen eftersom att alla har olika perspektiv på exempelvis kost, rökning och 

fysisk aktivitet. Ungdomarna får även chans att laga mat med eller utan sällskap av 

personalen. De flesta i personalen nämner även olika typer av utvecklingsprocesser för 
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ungdomarna och således måste personalen kunna ha tålamod och låta ungdomarna ta det i 

sin egen takt. 

Prata mycket mer kring... kanske… vad man kan göra själv. Det är ju också en..många av de 

här pojkarna som periodvis sover dåligt. Eh… Det är mycket oro, ska de få stanna här? Oro för 

föräldrar, syskon som gör att de har svårt att sova. Man har också en vana vid att man ska gå 

till doktorn och så ska han fixa det. På ett helt annat sätt än vad vi genom åren har blivit lärda, 

att man kan göra mycket själv åh... Så det är ju en process tänker jag också, och alla processer 

tar tid. Och olika lång tid för olika människor. (IP5) 

5.2.3 Rutiner 

Synen på rutinerna nämns av alla i personalen och det märks att det är en viktig faktor för 

personalens arbetssätt. Boendet har sina regler och även policys att följa, både utifrån 

ledningen och från personalens egna erfarenheter, med boendet menas personal samt 

boende. Personalen menar att det bör finnas en tydlig struktur för hela boendet, där både 

personal och boende följer dessa. Utan riktlinjerna som finns att följa skulle det bli 

förvirrande där personal skulle framhålla olika saker när exempelvis någon undrade över 

något.  

Jag skrev precis en rutin om borttappade nycklar, så det finns rutiner för minsta lilla grej. Just 

som jag sa, om vi jobbar på samma sätt och det finns en tydlig struktur, så blir det inte att 

personalen står ”Ah jag vet inte hur det är” utan att alla ungdomar ska få samma information 

av all personal, så fler… sådär. (IP1) 

Olika typer av rutiner för boendet kan till exempel vara bestämda tider för när alla ska äta 

och när boende går hemifrån samt kommer tillbaka så meddelas detta till personal. Hjälpa 

till på boendet med städning eller matlagning och informera om när vännerna kommer på 

besök så att personal vet om detta. Det finns regelbunden samtalstid för ungdomarna och de 

kan be om fler samtal om behovet finns. Alla ska även visa respekt för varandra genom att 

lyssna, ta in det som sägs och försöka förstå. Man får inte heller ha vänner på besök efter 

klockan tio på vardagar samt elva på helger och all elektronik stängs av vid denna tid, allt 

detta syftar till att försöka få ungdomarna att få in en rutin i vardagen. Mycket av att 

rutinerna efterlevs ligger på personalens ansvar exempelvis genom att påminna eller fråga 

ungdomarna om deras sysslor har blivit gjorda. Det bidrar till en struktur och förutsägbarhet 

som hjälper till att främja hälsan som ungdomarna även kan ha nytta av i framtiden. 

Nej, det är ju att försöka motivera ungdomen att ha en fritidsaktivitet det är ju…och så är det 

ju att vi har fasta tider, när vi äter och när vi ska sova. Men sen om dem äter emellan det kan 

inte vi… Eh… vi kan ju påtala för dem… vi har ju fasta rutiner kring… som främjer hälsan. Och 

sen om dem ligger vakna på sina rum det vet ju inte vi. (IP5) 
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5.2.4 Vikten av goda relationer 

Goda relationer med ungdomar samt med sina medarbetare nämns av majoriteten då detta 

ses som en av de viktigaste faktorerna i ett arbete där man arbetar med ensamkommande 

barn. En deltagare nämner att hen inte ska ta på sig någon föräldrarroll för barnen däremot 

kan hen vara en förebild för ungdomarna. Det är viktigt att man kan stå upp för sig och våga 

säga ifrån och inte vara på arbetet som en ”kompis”, eftersom att det kommer leda till 

konflikter.  

Det viktigaste är ju att skapa en relation med ungdomen. Och jobba utifrån det , det tycker jag 

är det viktigaste. För att kunna förklara… varför vi i Sverige gör si och kunna ha den här 

dialogen… med ungdomen att såhär gör vi i… mitt land då brukar vi göra så… och på nåt sätt 

mötas i det här. Det tycker jag är det viktigaste så att man… kan… förstå… varför man gör si 

eller så… så relationen tycker jag är det viktigaste. (IP5) 

Det är viktigt att tänka på ungdomarnas förflutna, som kan innehålla dåliga erfarenheter. 

Personalen tydliggör varför det är viktigt att ta hänsyn till detta och att personalen måste 

samarbeta med ungdomarna för att det ska leda nånvart. Ett flertal nämner även att det kan 

bli missförstånd med ungdomarna eftersom att språket inte känns igen. En deltagare nämner 

att det är viktigt att inte rycka på axlarna vid dessa omständigheter utan att försöka förstå 

vad denne vill förmedla. Personalen påpekar att det är av vikt att försöka skapa ett förtroende 

och en god relation, de sociala samspelet är ”a och o”. Trygghet kan skapas genom en daglig 

kontakt och ungdomarna mår bra av att exempelvis få vara med personalen och titta på en 

film tillsammans. Detta leder till utveckling av goda relationer.  

Vi lägger ju ändå grunden för att de här ungdomarna faktiskt kan bidra till vårt samhälle… just 

som det är idag så kostar det här otroliga pengar, det gör det och vi som personal vi har ett 

grymt ansvar att hjälpa de här ungdomarna att faktiskt uppfylla sin dröm att bidra till 

någonting. För alla har sina drömmar, alla har drömmar oavsett. (IP3) 

Hälsofrämjande arbete bedrivs genom delaktighet, möjlighet till att utvecklas och 

självständighet, rutiner och goda relationer. 

5.3 Underlättande faktorer i det hälsofrämjande arbetet 

Denna kategori redovisar de faktorer som underlättar arbetet för personalen på 

arbetsplatsen. Endast en underkategori skapades, Förmåga att kommunicera. 

Kommunikationen på boendet visades vara överrepresenterat bland alla svar från 

personalen. Detta ämne togs upp i flera olika sammanhang och kan kopplas till de 

underlättande faktorerna, bland annat kommunikation med ungdomarna, medarbetarna och 

andra aktörer. Flertalet bland personalen menar att det sociala samspelet är viktigast på ett 

boende, kan man inte som personal tala med ungdomarna blir det osannolikt att nå fram till 

ungdomarna på något annat sätt.  

Det är någonstans att kunna på något sätt kunna kommunicera med de här killarna. Det är a 

och o. Att kunna hantera dem också, med allt vad det innebär. Det är klart att det händer att 

det skär sig helt… att ändå liksom kunna.. .att klara det sociala med dem. Det är nummer ett 
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tycker jag, det är det allra viktigaste. För så spelar det ingen roll om du gör fantastisk mat,kan 

du inte… klarar man inte det här samspelet med en då är det kört. (IP4) 

Personalen påpekar även vikten av att kommunicera med sina medarbetare om ungdomarna. 

Detta får personalen möjlighet vid flera tillfällen, vid personlig handledning, vid 

arbetsplatsträffar och personalmöten. Personalen har även så kallade överlämningar vid 

varje början av ett pass där de går igenom vad som har hänt och vad man möjligtvis ska tänka 

på under arbetspasset. Detta kan underlätta arbetet genom att dem får möjligheten att släppa 

tankarna dem går runt med, som kan påverka arbetet. Det är även viktigt att medarbeterna 

tar vara på varandra och vad varje enskild individ har att ge. Alla har olika personligheter 

därav olika styrkor, som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid olika situationer. Det som även 

tas upp av flertalet av personalen i olika uttryck är att de är engagerade i sitt arbete samt 

vikten av att tänka positivt under arbetspasset. Majoriteten av personalen är medvetna om 

ungdomarnas process från när de anländer till Sverige fram till när de kommer till boendet. 

Detta kan underlätta arbetet genom att de har en förförståelse på vad ungdomarna har gått 

igenom.  

Jag tänker kommunikation är bland det viktigaste både mellan kollegor och mellan ungdomar. 

(… ) Sen har vi ju också… personalgruppen här är väldigt tajt och… alla har något att tillföra på 

olika vis och det är en tillgång att kunna använda det, vissa kanske orkar ta alla fajter medans 

nån är bättre på nånting annat liksom.  Det är… det gör också att personalen… eller jag känner 

att jag kan prata med allihoppa, har det hänt nånting som gör att jag känner mig stressad (… ) 

så kan man alltid prata med dem, också med chefen. Det är väldigt högt i tak och det 

underlättar verkligen ett hälsofrämjande arbete. (IP2) 

Eftersom att flertalet av ungdomarna ofta inte behärskar det svenska språket underlättas 

kommunikationen med personal som kan kommunicera med ungdomarna på deras språk, 

exempelvis persisktalande personal. Detta hjälper övriga i personalen att ta kontakt med 

ungdomarna och ha en konversation eller ge information av något slag.  

5.4 Försvårande faktorer i det hälsofrämjande arbetet 

Denna kategori visar vilka faktorer som kan försvåra det hälsofrämjande arbetet på boendet. 

Två underkategorier skapades, Språkproblem och Osäkerhet inför att pröva nya saker. 

Tydliga försvårande faktorer kan vara både utanför och inom boendet såsom missförstånd, 

feltolkning, brist på resurser, förutfattade fördomar hos ungdomarna samt ungdomar som 

inte vill lyssna på personalen.  

De hindret som nämns mest av personalen är språket. Det finns svårigheter med att förstå 

varandra och det kan uppstå ett missnöje både bland personal och ungdomen. Ungdomar 

kan även anse att personalen inte lyssnar på dem exempelvis för att ungdomen ber om något 

och ingenting händer därefter. Detta kan bero på att tydligheten i språket inte riktigt går att 

förstå. Ibland ger båda parter upp när man inte förstår varandra och det är viktigt att göra ett 

försök att kunna förstå varandra innan man ger upp.   

Men jag tror att… de här ungdomarna… är viktigt att känna att vi finns där. Och personalen… 

för när det finns missnöje, när det blir diskussioner och dem… är uppröda så handlar det 
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liksom ofta om att de upplever att personalen inte har förstått dem, personalen har inte gjort 

det dem bett om, de har inte fått de här… så att aa… närvaro. (IP1) 

Det kan ju vara en svårighet i sånna här situationer att man inte har språket och det gör ju... 

man kan se att dem mår dåligt eller att de funderar över nånting som de försöker förmedla 

men man är inte helt med. (IP2) 

Eftersom språket är ett hinder i denna typ av arbete, kan man ta hjälp av en tolk som finns 

närvarande. Det finns dock hinder med att använda sig av tolk eftersom innebörden av 

översättningen inte alltid blir korrekt. Somliga nämner situationer där de har ett visst tonfall 

när de talar medans en tolk enbart översätter rakt av och den verklige innebörden inte når 

fram till ungdomen. Ett annat exempel är när ungdomarna ska ha psykologsamtal, 

psykologerna har ett arbetssätt som dem arbetar utefter med olika tonfall. Ungdomarna 

förstår inte psykologens arbetssätt eftersom att tolken översätter utan psykologens tonfall.  

Asså språket är ju ett sånt där… är ju… spåket är ju svårt. Är ett hinder så liksom... även om jag 

tar in en tolk så… när personen översätter det är som ungefär… när man försöker vara 

sarkastisk på sms. När jag skriver så har jag tanken i huvudet och så eller hur. När du läser det, 

så läser du det bara rakt av. (IP3) 

Andra hinder som uppkommer på boenden nämns av några i personalen och det kan vara 

hinder som ligger i omgivande samhälle. Asylsökande ungdomar får exempelvis inte arbeta 

vilket leder till att ungdomarna blir utan sysselsättning när skolan tar slut. Andra hinder som 

kom på tal är att ungdomarna inte blir integrerade i samhället fullt ut. Finner personalen 

någon sorts aktivitet för ungdomarna exempelvis en aktivitet för att finna nya vänner som 

har samma bakgrund ligger det på personalen att söka och få tag i olika föreningar. Någon 

nämnde även att ungdomarna kan vara avvaktande när det gäller att pröva på nya 

sysselsättningar. Dem vill gärna prova på något som de har erfarenhet av. Detta kan bero på 

att ungdomarna är osäkra på om de får stanna kvar i landet eller inte och därför inte vill 

pröva på nya saker. Andra bakomliggande faktorer för ett avvaktande beetende kan vara 

kulturskillnader. Det kan förekomma kulturkrockar med det svenska samhället och de 

samhället ungdomen är uppfödd i. Detta kan även påverka ungdomarnas tankar kring den 

svenska kosten exempelvis potatis, köttbullar och lingon. Kulturkrockar kan även märkas 

genom att ungdomarna inte vill prova på nya aktiviteter, eftersom att aktiviteter möjligtvis 

inte existerar på samma vis i hemlandet som det gör i Sverige. Flera av ungdomarna har inte 

en lång utbildning och om de har en lång utbildning kan det ha varit tabu att tala om vissa 

ämnen som exempelvis kroppen och sex, vilket är mer normalt i Sverige att tala om.   

Lite… om man tittar på aktiviteter så är man med lite konservativt, man vill kanske inte… vara 

med , prova på för mycket nytt. Det ska vara det man känner igen och det är en slags trygghet 

också och jag menar det är både och, dem ska känna sig trygga men att man passar på att spela 

innebandy, nej nej, då går jag inte dit, är det inte fotboll då går jag inte dit. Och det är lite synd 

för att det har varit jätte kul, när vi har varit och åkt skridskor, dem skrattar och det är… men 

det skiljer sig… det är så… främmande. (IP4) 

Andra hinder som nämns av ett fåtal personer är om personalen lever i en så kallad ”bubbla” 

och inte vill komma ut ur den, med andra ord om personalen inte vill utvecklas och se nya 

perspektiv på saker och ting kan detta påverka arbetet på boendet.  
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Man behöver hela tiden som personal på ett sånt här boende, verktyg för att eh… möta sin 
egen förståelse liksom komma ur min egen bubbla. (IP3) 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka personalens uppfattningar om arbetet på boenden med 

ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. Utifrån syftet har fyra 

frågeställningar skapats: Vad innebär ett hälsofrämjande perspektiv för personalen? På vilket 

sätt bedrivs ett hälsofrämjande arbete vid boendet? Vilka faktorer underlättar ett 

hälsofrämjande arbete på boenden med ensamkommande flyktingbarn? Vilka faktorer 

försvårar ett hälsofrämjande arbete på boenden med ensamkommande flyktingbarn? 

I resultatet framkom det att personalen har samma grundsyn på det hälsofrämjande arbetet 

dock kunde deras svar skilja sig emellanåt eftersom att dem talade om olika perspektiv som 

den hälsofrämjande synen kunde kopplas samman med. När det gäller det hälsofrämjande 

arbetet på båda boenden visar det sig att personalen arbetar hälsofrämjande på olika vis. Det 

kan handla om exempelvis att kommunicera med ungdomarna, ge dem stöd och 

förutsättningar, skapa möjligheter för att utvecklas, delaktighet och att ungdomarna kan 

välja en valfri fysisk aktivitet. Underlättande faktorer som personalen framhöll handlar till 

stor del om kommunikationen på boendet och att kunna nå fram till ungdomarna. En tolk 

som kan översätta och personal som kan tala ett annat språk var en underlättande faktor på 

boendet. Kommunikationen visade sig även vara ett stort hinder för personalen eftersom att 

det många gånger uppstod feltolkningar eller misskommunikation på grund av 

språkbarriäerna mellan ungdomarna och personalen. De teoretiska ansatserna som har 

använts i studien är KASAM som är en salutogen teori med tre delkomponenter och socialt 

stöd. Dessa kommer att diskuteras i förhållande till resultatet i resultatdiskussionen. Nedan 

följer en diskussion gällande metoden följt av en resultat- och etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion  

Här diskuteras metodvalen som ligger till grund för studien. 

6.1.1 Forskningansats  

En kvalitativ ansats fokuserar på att ta reda på människans synpunkter om erfarenheter, 

tankar och synsätt (Holloway & Wheeler, 2010) och används när teoretiska idéer bygger på 

forskningsresultatet som uppkommit (Bryman, 2011). Att komma fram till en slutsats efter 

att ett enskilt arbete utförts där forskningsansats, urval, datainsamling och databearbetning 

tillkommer är en viktig del i denna studie. Det är även viktigt att hela studien utförs med en 

vetenskaplig grund vilket författaren tagit hänsyn till under studien.  
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Bryman (2011) tar upp ett flertal kritiska punkter mot den kvalitativa ansatsen. En av dessa 

punkter är att forskaren är subjektiv. Bryman syftar på att forskaren själv anser vad som är av 

vikt under studien. Detta kan vara en faktor som gör det svårt att replikera en studie med 

kvalitativ ansats. Författaren till denna studie har haft ett syfte och frågeställningar framför 

sig under hela studiens gång för att oväsentlig information inte ska komma med. Under 

datainsamlingen samt databearbetningen har författaren försökt att vara objektiv. En annan 

punkt som Bryman (2011) är kritisk mot med den kvalitativa ansatsen är att det finns en viss 

problematik med att överföra resultatet till andra miljöer eftersom att det oftast är små urval. 

Författaren kan hålla med om detta och kan rekommendera att ett större urval hade varit 

bättre för en överförbarhet till andra miljöer. Flera intervjuer eller en kvantitativ ansats med 

många enkäter som datainsamling skulle ha gjort detta möjligt. Detta var dock inte syftet 

med studien utan syftet med studien var att undersöka personalens uppfattningar om arbetet 

på boenden med ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. De 

salutogena perspektivet kändes relevant då syftet är att titta på det hälsofrämjande arbetet 

hos personalen på ett boende. Borwick, Schweitzer, Brough, Vromans, & Finch (2013) 

beskriver att studier som arbetar utifrån det salutogena perspektivet möjligtvis kan 

identifiera faktorer som leder till välmående och är av betydelse i denna studie.   

Studiens teoretiska ansats har utgått ifrån KASAM och denna teori har även legat som en 

sorts grund för intervjuguiden. Trots att KASAM har utgjort en grund i intervjuguiden visas 

inte detta i själva intervjuguiden, författaren har framställt frågor som har ett samband med 

teorin och därefter diskuterat dessa samband i resultatdiskussionen. Teorin socialt stöd som 

även användes i studien kom i efterhand efter datainsamlingen eftersom att författaren såg 

relevanta kopplingar till studiens resultat. Bland annat till det hälsofrämjande arbetet på 

boendet samt underlättande faktorer gentemot det hälsofrämjande arbetet på boendet. 

6.1.2 Urval 

Totalt var fem deltagare av åtta med i studien, som hade rekryterats genom ett strategiskt 

urval och snöbollsurval. Dessa metoder anses lämpliga enligt Bryman (2011) om man vill ha 

relevanta deltagare för studien. I början av studien hade ett annat urval planerats. 

Författaren hade i åtanke att intervjua barn som tidigare bott på boenden men som i nuläget 

är myndiga. Anledningen var att författaren ville stärka personalens uttalande under 

intervjuerna om deras arbetssätt med hjälp av de som tidigare varit målgruppen. Detta urval 

uteslöts eftersom att det uppstod svårigheter med de etiska principerna och ansågs inte 

lämpligt. Därefter fanns en tanke om att istället ha med barnens ”godman” som ett 

alternativt urval. Detta skulle istället bli för brett för studien eftersom att denna målgrupp var 

för långt ifrån verksamheten och istället valdes personalen på de utvalda boenden. 

Författaren hade gärna velat ha fler perspektiv på arbetssätten på boenden och hade 

förhoppningar på att intervjua ett till boende utöver de två som medverkade i studien. Ett 

annat boende kontaktades och tre individer planerades till en intervju, men detta gick tyvärr 

inte att fullfölja eftersom att tiden inte räckte till. Detta var ända tillfället under studiens gång 

då tiden inte räckte till och tidsplanen för studien har annars följts. Om detta boende hade 

medverkat i studien hade det eventuellt kunnat bidragit till ett annat resultat i studien. Om 

intervjuerna hade planerats tidigare hade fler intervjuer kunnat genomförts.  
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6.1.3 Datainsamling och analysmetod 

I en kvantitativ ansats föreligger det svårigheter med att kunna anpassa sig relativ snabbt om 

en svårighet uppkommer vid till exempel enkätutskick. Upptäcker en forskare med en 

kvantitativ ansats att en fråga har glömts i enkäterna efter att dem skickats ut kan det bli 

svårt att rätta till problemet. Med semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ ansats går det 

att anpassa en intervju relativt snabbt genom att lägga till en fråga under intervjuns gång 

(Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju användes och var till fördel under 

datainsamlingen eftersom svaren ibland inte var tillräckliga och att en eller flera följdfrågor 

kunde ställas för att utveckla svaren. Under intevjuns gång blev författaren tvungen att 

förklara vad som menades med ett antal frågeställningar i frågeguiden eftersom att det 

uppkom hinder med att förstå vad författaren menade. Under intervjun var det endast en 

gång en deltagare valde att inte svara på en fråga, vilket respekterades och intervjun fortsatte. 

Kontakten med deltagarna gick enkelt och bra, inga svårigheter uppkom i detta. Citaten i 

resultatet är omöjliga att koppla till någon enskild individ och går därför inte att veta vem det 

är som sagt vad. En av deltagarna ville att resultatet skulle visas för hen innan svaren 

publicerades. Detta berodde på att deltagaren ville vara säker på att författaren inte 

missförstått något från datainsamlingen. Detta kan enligt Tjora (2012) uppfattas som 

citatkontroll. Citatkontroll kan vara viktigt att ta hänsyn till om risken för full anonymitet 

inte uppfylls av olika skäl och kan därför vara viktigt att visa deltagaren citaten som används i 

studien för att deltagaren kan stå för uttalandet.  

Vid val av kvalitativ innehållsanalys kan en manifest eller en latent metod väljas. Båda 

varianterna innebär att en tolkning ska ske dock varierar dessa tolkningar. Som analysmetod 

i denna studie användes en manifest innehållsanalys som innebär att beskriva det uppenbara 

i innehållet. En latent innehållsanalys innebär att tolka det underliggande i innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004). En manifest innehållsanalys ansågs relevant eftersom att en 

denna metod beskriver det uppenbara i innehållet vilket betyder att studiens syfte och 

frågeställningar har styrt detta. Det som framkommer i intervjuerna (innehållet) är alltså 

resultatet. Hade en latent innehållsanalys valts istället hade den metoden kunnat resultera 

som mer tidskrävande då den latenta analysen även ska tolka det underliggande. Denna 

metod kändes mer avancerad för denna typ av uppsats.  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Under studiens gång har författaren tagit hänsyn till kvalitetskriterierna genom att tydligt 

återge studiens tillvägagångssätt i metoden, för att andra ska kunna göra om studien med 

samma metod och möjligtvis få samma slutsats. Urvalet för studien känns relevant eftersom 

att det är personalens uppfattningar om deras arbetssätt som är grunden. För att stärka det 

personalen framhåller har två boenden valts att ta med i studien vilket kan leda till ökad 

giltlighet eftersom att ett relevant urval gjorts utifrån studiens syfte. Ålder och kön varierade 

även på deltagarna vilket kan ge ett större variation på svaren vilket stärks av Graneheim & 

Lundman (2004). 

Genom enskilda intervjuer skapades en trygg stämning för deltagarna och bidrog till att inga 

påtryckningar kunde göras från medarbetarna och även detta kan öka tillförlitligheten i 
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deltagarens svar. En annan aspekt som rör detta kvalitetsbegrepp är att transkriberingen 

skedde samma dag eller dagen efter som intervjun hade ägt rum för att fortfarande ha ett 

färskt minne av intervjun. Studiens metod har beskrivits noggrant och studien går att göra 

om med samma metod. Det är av stor vikt att styrka sin studie genom att noggrant beskriva 

varje del som genomförs och vilket har beskrivits i denna studie under metod avsnittet, 

tillförlitligheten ökar genom detta (Tjora, 2012). När det gäller överförbarheten i denna 

studie kan det vara svårt att uttala sig om det kan se ut på detta vis på en annan population, 

eftersom denna studie enbart kommer bestod av fem deltagare. Säkerligen är det möjligt att 

resultaten i denna studie kan överföras till andra boenden för ensamkommande flyktingbarn 

dock kan författaren anse att möjligheten hade ökat om en större studie hade gjorts med 

liknande syfte, hade detta ökat chansen till överförbarheten till andra populationer. Detta 

kan göras i en kvantitativ metod men det var inte syftet och författaren ville ha en kvalitativ 

metod för att få en kunna förstå personalen bättre genom intervjuer.  

I metoden nämndes det att författaren har tidigare kunskap om hälsofrämjande arbetet vilket 

kan vara en fördel i studien. Kunskapen har varit användbar vid skapandet av intervjuguiden 

eftersom att författaren hade en insikt om vilka frågor som var relevanta kopplat till syftet, 

trots denna förkunskap skapades två dikotoma frågor i frågeguiden. Tema ett fråga två anses 

inte ha påverkat själva resultatet eftersom att denna fråga inte hade stort fokus i 

intervjuguiden, däremot var resterande teman starkt kopplade till problemformuleringen. 

Tema tre fråga två punkt två, som var en följdfråga anses inte heller ha påverkar resultatet 

eftersom att frågas aldrig togs upp under intervjun. Tanken var att om samtalsämnet lutade 

mot den frågan skulle frågan ställas då den till viss del kunde kopplas med teorin KASAM. 

Kunskapen har även varit till fördel vid metodvalen eftersom att författaren hade tidigare 

kunskap om olika metoder. Författaren har dock försökt vara så objektiv som möjligt i denna 

studie. Trots att författaren haft en del förkunskaper från sin utbildning i folkhälsa kan det 

även medges att ingen förkunskap fanns kring analysförfarandet. Detta ska författaren ha 

åtgärdat genom att ha vetenskapliga artiklar samt tillförlitliga källor som stöd under 

analysprocessen. Graneheim & Lundman (2004) menar att denna typ av analys är att 

rekommendera om ingen förkunskap finns. Med ökad förmåga och kunskap kan en latent 

innehållsanalys ligga som grund i framtiden. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion om resultatet samt en koppling till den teoretiska ansatsen 

KASAM. Resultaten visar att personalen arbetar med ett hälsofrämjande arbete på boendet.   

6.2.1 Ett hälsofrämjande perspektiv för personalen 

WHOs (1998) definition på begreppet hälsofrämjande innebär att ge möjligheten till 

individer för att utveckla och utöka kontroll över sin hälsa som skall leda till en förbättrad 

hälsa. Detta var något som även uttrycktes av personalen under intervjuerna. Personalen 

beskrev sin uppfattning om hälsofrämjande arbete något olika men gemensamt för alla var 

att individer ska må bra. Trots att deras synsätt skiljde sig åt något anses de hälsofrämjande 
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tänket ligga som en grund på boendet. Detta kan bero på att personalen har riktlinjer för 

arbetet med utsatta barn och ungdomar som är hälsofrämjande eller att deltagarna hade en 

eftergymnasial utbildning där de kan ha läst om det hälsofrämjande arbetet. Enligt IVO ”En 

granskning av vård- och omsorgspersonalens utbildning och metoder i HVB för barn och 

unga” (2013) visar att hälften av alla i vård- och omsorgspersonal saknar lämplig utbildning. 

Personal med en relevant utbildning kommer i större utsträckning att välja lämpliga metoder 

i arbetet med barnen och har större chans att bistå barnet med den hjälp som verkligen 

behövs. Medan personal utan grundutbildning kan riskera att välja fel arbetsmetod. Eftersom 

att alla deltagare i denna studie hade någon form av eftergymnasial utbildning såsom 

högskola eller folkhögskola kan detta påverka resultatet. Det hade möjligtvis funnits 

avvikelser om personal med lägre grad av utbildning även var med i studien. Författaren 

anser att utbildning ger en bra grund och kompetens vid arbete med ensamkommande 

flyktingbarn men en lång erfarenhet utan utbildning kan även skapa rätt kompetens och 

möjliggöra ett bra arbete med barnen. För personal utan en relevant utbildning exempelvis 

inom vård och behandling eller eftergymnasial utbildning kan en åtgärd vara att ge dem en 

form av utbildning i verksamheten för att erhålla en grundläggande kunskap. Angelöw  

(2002) belyser även att utbildning kan skapa kompetensutveckling i en organisation. 

Kostenius & Lindqvist (2006) påpekar även att ny kunskap kan bidra till ökad självtillit samt 

egenmakt. 

Personalens synsätt på det hälsofrämjande begreppet kan kopplas samman med den 

teoretiska ansatsen KASAM. Antonovsky (1996) tydliggör att KASAM har tre komponenter: 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Personalen talar många gånger om 

förutsättningar, stöd och information till ungdomarna vilket innebär att ungdomarna ska ha 

möjligheten till att klara av sin nuvarande situation. Detta har samband med socialt stöd och 

kan även kopplas med hanterbarhet som är en komponent i KASAM. Med stöd och 

information från personalen minskar kraven på ungdomarna genom att dem kan hantera 

situationer bättre. Oravecz, Osteen, Sharpe & Randolph (2010) nämner att personer som 

agerar som ett socialt stöd kan bidra med ett positiv utfall för barn och ungdomar. Studien 

nämner även föräldrarnas eller vårdgivaren, som i det här fallet kan kopplas med personalen 

på boenden, att dem genom socialt stöd har en förmåga att skapa en acceptans, engagemang, 

disciplin, struktur och självtillit hos ungdomarna. 

6.2.2 Hälsofrämjande arbete vid boendet 

Personalen har flera hälsofrämjande arbetssätt på arbetsplatsen och mycket av arbetet 

handlar om att kunna låta ungdomarna bli självständiga och utvecklas. Ungdomarna har ett 

flertal möjligheter och kan välja fritt om dem vill vara med i exempelvis olika aktiviteter som 

erbjuds vilket kan skapa en ökad delaktighet. Borwick et al. (2013) påpekar även att nya 

utvecklingsmöjligheter kan leda till en positiv anpassning i den nya miljön. 

Folkhälsomyndigheten (2014) menar dessutom att delaktighet och empowerment har ett 

samband till varandra eftersom att delaktighet kan bidra till att påverka sin vardag. 

Personalen nämner inte begreppet empowerment men det finns tydligt med i det 

hälsofrämjande arbetet vilket Ohlson (2011) och Chang, Liu & Wen Yen, 2008 påpekar kan 

stärka självkänslan och hjälper människor att utvecklas samt leder till ökad tro på sin egen 
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kompetens. Personalen på boendena utövar olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna 

vilken kan resultera i meningsfullhet som är en komponent i KASAM. Det är viktigt att ha 

möjlighet att öka sin motivation på arbetsplatsen samt i sin bostad och den kan 

åstadkommas genom att båda grupperna utövar aktiviteterna tillsammans. Ungdomarna har 

även möjlighet att utöva en valfri fysisk aktivitet som ska ske utanför boendet med syfte att så 

mycket som möjligt skapa sociala punkter och kontakter utanför boendet vilket skulle kunna 

bidra till en ökad meningsfullhet. Det är även viktigt att ungdomarna får vara fysiskt aktiva 

och WHO (2015) framhåller att fysisk aktivitet har en stor påverkan på hälsan och individer 

som inte är fysisk aktiva kan drabbas av ett flertal sjukdomar som till exempel diabetes och 

övervikt.  

Ett av de två medverkande boendena nämnde att de arbetar med ett stegsystem gällande 

tillagning av mat, matpeng samt mathandling. Detta stegsystem ger möjligheten för 

ungdomen att utvecklas i sin egen takt, vilket kan öka hanterbarheten eftersom att det blir 

lämpligt att ta det i sin egen takt.  Det är tydligt att personalen på boenden arbetar med 

hälsofrämjande insatser men en kartläggning om ensamkommande barns och ungas behov 

Socialstyrelsen (2013) visar att ungdomarna själva anser att de endast i liten utsträckning är 

delaktiga och får vara med och bestämma på boenden. Exempelvis kunde inte ungdomarna 

påverka reglerna vilket ansågs orimligt eftersom att alla regler gällde i alla åldrar trots att 

mognaden varierade hos ungdomarna beroende på åldern. Att ha i åtanke är att nämnd 

kartläggning är utifrån de boendens upplevelser och i denna studie är det personalens 

uppfattningar som belyses. En förbättringsmöjlighet ur denna synvinkel kan vara att 

personalen på boenden har kontinuerliga diskussioner med ungdomarna varför det ska vara 

likadana regler för alla boenden vilket kan resultera i meningsfullhet eller möjligtvis ändra 

reglerna beroende på mognaden hos ungdomarna, detta kan dock resultera i konflikter på 

boendet hos ungdomarna samt personalen.  

Rutiner är enligt personalen av stor vikt på boendena och kan spela en stor roll för 

ungdomarna då det bidrar till struktur och förutsättningar. Rutin och god struktur kan ses 

som stödjande miljöer vilket Regeringens proposition gällande en förnyad folkhälsopolitik 

(Socialdepartementet, 2008) kan styrka. WHO (1991) menar att stödjande miljöer och hälsa 

är beroende av varandra, där stödjande miljöer är en viktig faktor som berör hälsan. 

Rutinerna på boendet kan även kopplas med komponenten begriplighet och hanterbarhet i 

KASAM. Ungdomarna och personal behöver en viss struktur för att må bra och utan 

strukturer kan det bli svårt att hantera spontana situationer vilket även Veronese & Pepe 

(2014) betonar. 

Kontakten med ungdomarna och medarbetarna är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. 

Personalen anser att det är kontakten med ungdomarna som har en betydande effekt. Att 

kunna samtala, ge information och visa att personalen finns till hands kan skapa ett stort 

stöd för ungdomarna. Även annan forskning visar på detta till exempel Stewart, Simich, 

Shizha, Makumbe, & Makwarimba (2012) som menar att olika insatser som stöd, 

information m.m. kan öka flyktingars känsla av tillhörighet och livstillfredställelse. De 

påpekar även att flyktingarna kan tillhandahålla stöd för varandra när de delar med sig av 

sina erfarenheter. Detta i sin tur kan leda till att att ungdomarna får en förståelse varför 

exempelvis deras miljö ser ut som det gör detta kan bidra till känsla av sammanhang. Genom 
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information och samtal kan även begriplighet stärkas. På boenden har alla ungdomar en 

kontaktperson som ger dem möjlighet att kunna samtala när det behövs, detta kan öka 

hanterbarheten för ungdomarna genom att prata av sig. Hanterbarheten kan även resultera i 

att medarbetarna samverkar med varandra till exempel om en medarbetare är bekymrad 

över något har dem alltid varandra att tala med, vilket inte skapar en överbelastning på 

arbetsplatsen. Detta kan enligt Angelöw (2002) vara en beskrivelse på en god arbetsklimat 

där medarbetarna har chansen till att arbeta tillsammans, ta initiativ, ge förslag samt ha 

möjlighet till att utvecklas. Delaktighet bidrar till goda relationer och båda dessa är beroende 

av förmåga till att kommunicera med varandra. Det kan bero på olika faktorer utbildning, 

andra personers tålamod, att lyssna och ha kunskap om hur man kommunicerar. Ingen 

markant skillnad som visar på motstridighet bland medarbetarna upptäcktes i deltagarnas 

svar. Detta kan bero på att personalen på boendena har en mycket god och ”nära” 

arbetsgrupp, där dem har en god kommunikation gällande arbetsmetoderna vilket några av 

deltagarna även nämnde under intervjun. Angel & Hjern (2004) nämner att en god 

kommunikation kan underlätta arbetet och Voon, Lo, Ngui & Ayob (2011) menar att 

framgångsrika organisationer består bland annat av god kommunikation hos medarbetarna 

vilket även ökar arbetstillfredställelsen.  

Författaren har även reflekterat över att denna studie fokuserat på det hälsofrämjande 

arbetet mot ensamkommande flyktingbarn. Det är således av stor vikt att även arbeta 

sjukdomsförebyggande på boenden. Andersson (2001) tar upp sjukdomsförebyggande arbete 

så som gruppterapi och gruppstödsarbete. Detta har visat sig vara gynnsamt för denna 

målgrupp. Målet för dessa grupper är att deltagarna ska kunna dela med sig av sina 

erfarenheter och känslor för andra, för att även bli medvetna om att dem inte är ensamma. 

Denna reflektion kan bero på att författaren har förkunskaper inom det hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbetet. 

6.2.3 Underlättande faktorer  

Flera i personalen nämnde att arbetet känns meningsfullt när det finns ett  förtroende mellan 

medarbetarna, att känna medarbetarnas stöd, att arbetssysslorna är givande samt att se 

utvecklingen hos ungdomarna. Barrington & Shakespeare-Finch (2013) nämner även det 

sistnämnda som en fördel i arbetet med traumatiserade personer. Detta kan kopplas med 

känsla av sammanhang (KASAM) och Stewart (2015) beskriver att en individ med hög 

KASAM har en mer positiv inställning på arbetsplatsen. Veronese & Pepe (2014) framhåller 

även att individer med en hög KASAM är mer anpassningsbara än en dem med låg KASAM. 

Personalen nämnde även att kommunikationen med medarbetare kunde underlätta mycket 

på arbetet och det fanns många möjligheter att kommunicera med varandra. Detta är en 

underlättande faktor som även nämns av Angel & Hjern (2004) och Barrington & 

Shakespeare-Finch (2013). För att kommunicera med ungdomarna kan personalen använda 

sig av tolk eller annan språkkunnig personal. Komponenterna begriplighet och hanterbarhet i 

KASAM kan jämföras med kommunikationen med sina medarbetare och med ungdomarna. 

Att ha förståelse på boendet gör att medarbetarna och ungdomarna är medvetna om varför 

arbetssättet är som det är. Kommunikationen möjliggör för personalen och ungdomarna att 

hantera situationer på boendet vilket bidrar till en hanterbarhet. All personal var väl 
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medvetna om hur ungdomarnas process från utlandet till Sverige går till. Denna kännedom 

kan göra att personalen på ett djupare plan förstår varför arbetet genomförs som det gör och 

komponenterna begriplighet och hanterbarhet kan kopplas samman med detta.  

6.2.4 Försvårande faktorer  

Några i personalen nämner att vissa brister kan ligga på samhället vilket leder till att 

ungdomarna som är asylsökande inte får arbeta på sommaren, har svårt att få tag på en 

sommarskola, rutinerna försvinner och det blir svårare att skapa en rolig och meningsfull 

sysselsättning och som även nämns som ett hinder i propositionen ”En förnyad 

folkhälsopolitik” (Socialdepartamentet, 2008). Försvårande faktorer i det hälsofrämjande 

arbetet visade sig i stor utsträckning vara kommunikationen. Många gånger kunde det bli fel i 

kommunikationen vilket skapade hinder för personal och ungdomar. Personalen nämnde 

även att en tolk kan hindra att den rätta innebörden av informationen kommer fram, 

eftersom feltolkning kan ske. Detta hinder påtalas även av Angel & Hjern (2004). Berthold & 

Fischman (2014) belyser att tolkar oftast agerar under känslomässiga situationer, har 

stressiga arbetsdagar och kan ha brist på utbildning. Studien belyser även att många (social) 

arbetare inte har kunskap om att arbeta med tolk vilket kan resultera i en omedveten om hur 

man ska agera under ”översättningen” och att missförstånd kan uppstå. Exempelvis kan inte 

alla ord på svenska översättas till ett annat språk och när man talar bör man ta korta 

meningar i taget.  

Att ge information och utbildning till personal och tolkar som arbetar med översättning kan 

vara en förbättringsmöjlighet. Personalen påpekar brister på att personal eller tolk inte 

översätter på ett korrekt sätt, detta kan bero på att dem inte har kunskap om hur det ska bli 

en korrekt översättning eller ett givande samtal. Genom att dem får en grundläggande insikt 

genom stöd och utbildning av personal eller en utomstående aktör skulle denna brist kunna 

åtgärdas och de skulle kunna arbeta mot samma mål som personalen. Hollander (2013) 

framhåller även att insikt kan ge en bättre kompetens. Vill förtydliga att personalen anser att 

”andraspråks kunniga” är mycket hjälpsamma inom boendet och är en viktig resurs.  

6.3 Etikdiskussion 

Brülde (2011) nämner etiska problem i det yrkesmässiga folkhälsoarbetet, där olika val ofta 

uppstår och ibland står valen mellan att kränka en individs rättighet eller på ett annat vis 

förolämpa de etiska reglerna. När det uppstår etiska konflikter bör alternativet som skapar 

mest nytta och orsaka minst skada väljas. Detta kan kopplas med den forskningsetiska 

arbetet där författaren till denna studie har i stor mån förebyggt etiska konflikter genom att 

deltagarna har fått information om de etiska riktlinjerna och även har accepterat dessa. 

Författaren har följt WMA (1964) anvisningar om de etiska riktlinjerna och kopplat dessa till 

Vetenskapsrådet (2002) definitioner som är konfidentialitetskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet. Deltagarna på boendena var medvetna om sina 

kollegors deltaganden i intervjuerna endast för att de har talat med varandra och fått 

informationen av varandra och inte av författaren. Detta var upp till dem och inget som 
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författaren kunde påverka, detta kan ha påverkat konfidentialitetskravet. Deltagarna anses 

inte ha blivit påverkade av detta eftersom att dem inte visste intervjufrågorna innan intervjun 

skett och därför inte kunnat påverka varandras svar på något vis.  

Reflektion gällande studiens urvalsförfarande har gjorts utifrån att verksamhetscheferna 

hjälpt författaren med att rekrytera relevanta deltagare till studien. Detta kan ha utgjort en 

form av outtalat krav då personalen kan ha känt att det var ett måste att delta eller att dem 

inte ville skapa en besvikelse hos sin chef. Trots dessa reflektioner tror inte författaren att det 

kan ha gett missvisande svar från deltagaren eftersom att stämningen var god under alla 

intervjuer. Detta är inte något som kan fastställas och om så vore fallet har det 

förhoppningsvis ej påverkat svaren från intervju personerna. Deltagarnas egna uppfattningar 

har kommit till tals där det bland annat framkommer hinder i det hälsofrämjande arbetet. 

Det är viktigt att forskaren skapar full anonymitet för deltagarna eftersom att det är 

forskarens ansvar att garantera och respektera deras rättigheter (WMA, 1964). Detta har 

tagits hänsyn till genom att dem blivit oidentifierbara genom en slumpmässig kod under hela 

uppsatsen och att författaren ska hålla kondidentialiteteskravet samt resterande etiska 

riktlinjer. 
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7 SLUTSATS 

Slutsatsen som kan dras av studien är att boendena arbetar med lämpliga metoder som är 
hälsofrämjande och som på långsiktigt väg kan leda till självständighet, kunskap och 
utveckling för de boende. Slutsatserna resulterade i att: 
 

 Innebörden av ett hälsofrämjande perspektiv skiljde sig något mellan person till 
person men majoriteten ansåg dock att utgångspunkten för ett hälsofrämjande 
perspektiv är att må bra.  
 

 Ett hälsofrämjande arbete bedrivs på ett flertal olika sätt på boendena. Boendena 
arbetar med att få ungdomarna att bli delaktiga och det fanns flera 
utvecklingsmöjligheter för ungdomarna. Rutiner på boendet var viktigt för att främja 
hälsan och personalen lade stor vikt på det sociala samspelet med ungdomarna.  

 

 Underlättande faktorer på arbetet var förmågan att kommunicera med ungdomarna 
och med sina medarbetare. Att tala med sina medarbetare eller få handledning 
underlättar arbetet på boendena. Personal som kan tala ungdomarnas språk eller tolk 
underlättar även arbetet. 

 

 Försvårande faktorer på boendet visade sig i stor del vara kommunikationen med 
ungdomarna. Språket var en försvårande faktor för personalen eftersom att det inte 
går att kommunicera med ungdomarna många gånger.  

7.1 Implementeringsmöjligheter och framtida forskning 

Ämnet i studien är aktuellt och resultaten som framkom i studien kan tillföra kunskap och 

nya uppfattningar om det hälsofrämjande arbetet för andra boenden som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Det är även möjligt att ta till sig nya arbetssätt för att 

förbättra hälsan hos målgruppen. Studien kan utgöra underlag för andra aktörer och 

förhoppningen är att detta enbart inte ska ligga till grund för boenden utan även till andra 

relevanta aktörer som är intresserade av hälsofrämjande arbete.   

Förslag till fortsatt studie är fokus på flyktingbarnen, vad barnen anser är hälsofrämjande för 

dem. Detta perspektiv skulle kunna jämföras med personalen och genom detta är det möjligt 

att se om fokus ligger på rätt saker och om båda grupperna anser samma sak. Större urval 

skulle även rekommenderas för att göra det möjligt att överföra resultatet till andra tänkbara 

miljöer.  
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BILAGA A: ANTAL ASYLSÖKANDE ENSAMKOMMANDE BARN 

I SVERIGE  

 

 

Tabellen visar hur antal asylsökande ensamkommande barn från år 2004-2014 har ökat i 

Sverige (Migrationsinfo, 2014).
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BILAGA B: ÖVERENSKOMMELSER MED KOMMUNER 

 

(Migrationsverket, 2014).  
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BILAGA C: MISSIVBREV 
 

Hej! 

Jag heter Nadia Escobar och är en student från Folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

högskola. Jag går sista terminen och ska skriva min kandidatuppsats i ämnet 

folkhälsovetenskap, på grundnivå. Fokus kommer att vara på det hälsofrämjande arbetet och 

syftet med uppsatsen är att undersöka personalens uppfattningar om arbetet på boenden 

med ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Jag skulle gärna vilja att du delar med dig av dina erfarenheter då du har värdefull kunskap 

om ämnet och genom dina svar kommer du att bidra med viktig information.  Samtalet 

kommer att ske i form av en intervju som kommer att vara mellan 25 till 60 minuter och 

kommer att spelas in på band samt ditt namn och personuppgifter kommer att göras om till 

siffror (kodas) vid överföring från ljudband till text i datorn. Intervjuerna kommer att vara 

individuella och kommer att ske på en plats som bestäms gemensamt med intervjuperson 

och intervjuaren.  Du som deltar kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien och dina 

svar kommer endast att användas till studiens syfte. Endast jag kommer att ta del av denna 

information och du kommer att vara anonym i uppsatsen. När uppsatsen är godkänd 

kommer all material att raderas. Du får självklart ta del av uppsatsen när den är klar.   

Om du är intresserad av att delta önskar jag att du kontaktar mig så snart som möjligt, se 

kontaktuppgifter nedan. 

För övriga frågor kan du kontakta mig eller min handledare. 

Vänliga hälsningar Nadia Escobar 

Nadia Escobar                                                            Maria Norfjord Zidar 

Student                                                                        Handledare 

Tel: 072-9471200                                                      E-post:maria.norfjord.zidar@mdh.se 

E-post: ner12001@student.mdh.se                        
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BILAGA D: INTERVJUGUIDE 
 

Börja med att berätta vad jag heter och utbildning sedan syftet med intervjun för att ge en 

överblicksbild. Syftet med studien är att undersöka personalens uppfattningar om arbetet på 

boenden med ensamkommande flyktingbarn är ur ett hälsofrämjande perspektiv. Berätta om 

hur de etiska riktlinjer skall användas(har rätt att inte svara på alla frågor och kan dra sig ur). 

Berätta om hur datan kommer att användas. Spela in.                                                                                     

Bakgrund: 

1. Hur gammal är du?   

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat på detta boende? 

4. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn? 

5. Hur kom du i kontakt med detta arbete? 

Tema 1: Hälsofrämjande perspektiv 

1. Vad innebär ett hälsofrämjande perspektiv för dig? (Begreppet hälsofrämjande perspektiv, vad 

säger det dig?) 

2. Tror du att ett hälsofrämjande perspektiv är samma sak för alla i personalgruppen?  

 

Tema 2: Arbetet på boendet 

1. På vilket sätt arbetar man på boendet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv? 

       1.2  (Följdfråga ifall ämnet kommer upp) Hur anser du att arbetet med ensamkommande  

               barn bör vara? 

 

Tema 3: Ensamkommande flyktingbarn 

       1.    Hur kommer barnen till boendet, hur går processen till?  

2. Hur ser du på ditt arbete (din roll) med ensamkommande barn?  

      2.2  (Följdfråga ifall ämnet kommer upp) Har barnen möjlighet att påverka personalens     

              arbete? 

3. Ser du utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbetet gällande de ensamkommande 

barnen? 

4. Har ni några riktlinjer (regler,policys) kring det hälsofrämjande arbetet med ensamkommande 

barn? 

 

Tema 5: Underlättande och hindrande faktorer 

 

1. Om du fick välja något, i ditt arbete som du ser som en nödvändighet, så är det….?              

(förmåga, resurs, faktor, etc).  

2. Vilka faktorer underlättar det hälsofrämjande arbetet vid boendet enligt dig? (information, 

utbildning, stöd etc) 

3. Vilka faktorer hindrar det hälsofrämjande arbetet med vid boendet enligt dig?  
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Avslutningsvis 

 

1. Finns det något annat du vill tillägga gällande det hälsofrämjande arbetet eller annan  relevant 

information? 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA E: INFORMERAT SAMTYCKE 
 

Härmed bekräftar jag att jag blivit informerad om; 

Studiens syfte och frågeställningar 

Mina svar kommer att bli ljudinspelade på band.  

Jag bekräftar att jag har blivit informerad om att mina personuppgifter och svar kommer att;   

- avidentifieras 

- behandlas konfidentiellt 

- endast användas för denna studie 

Bekräftar att jag även fått information om att; 

- intervjumaterialet endast kommer att handhas av Nadia Escobar  

- efter att studien är genomförd kommer det ljudinspelade materialet raderas  

 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ………………………....... .............. ……………………….. 

Datum /Ort  Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


