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Ensamkommande asylsökande ungdomars möjlighet  

till ökat välmående på HVB-hem 

 
Taina Eklund och 

Donata Johansson 

 

Ensamkommande asylsökande ungdomar bär på stress som tar sig uttryck på 

olika sätt. Syftet med den här studien var att utröna hur personal, i det här 

fallet tolv respondenter som arbetar på fem olika HVB-hem främjar de 

ensamkommande ungdomarnas välbefinnande och om det fanns något 

specifikt förhållningssätt personalen arbetar efter för att hjälpa ungdomarna 

minska sin höga stress. För att få mer kunskap om detta har det genom att 

intervjua personal på HVB-hem undersökts hur ungdomarna generellt 

uppvisar hur de mår, hur de hanterar sin nya livssituation och vad det är som 

personalen gör konkret för att öka deras välmående. Analysen resulterade i 

temana tillit, omsorg och stöd. Med hjälp av personalen i form av en 

förutsägbar vardag som är präglad av rutiner och där personalen ständigt finns 

tillgänglig för att ge stöd i form av samtal, upplever personalen att de kan öka 

ungdomarnas välbefinnande. Denna studie ger ökad insikt om vikten av ett 

bra förhållningssätt för ett ökat välmående hos de ensamkommande 

ungdomarna på HVB-hem. 

 

Keywords: unaccompanied asylum youth, stress, care, trust, support  

  

Inledning 

  

I Sverige tar vi emot en stor ström av asylsökande ensamkommande ungdomar, våra 

funderingar kretsar kring vilket förhållningsätt man använder sig av för att öka deras 

välbefinnande på bästa sätt. För ensamkommande är det en mycket stor livshändelse att lämna 

sitt hemland då de kan ha förlorat hela sin sociala identitet bestående av familj, kamrater och 

skola. Bronstein, Montgomery och Ott (2013) menar att flera asylsökande ungdomar har utsatts 

för olika stressrelaterade situationer både i ursprungslandet och på vägen till Sverige. De 

beskriver att det finns många anledningar till att en ungdom lämnar sitt hemland; såsom krig, 

förföljelse, fattigdom och även för att undvika tvångsrekrytering till någon militant grupp eller 

att man har skickats iväg av släkten/familjen för att möjliggöra återförening i det nya landet. 

Vilket är en svår livssituation som kan hota deras välbefinnande och som skulle kunna leda till 

känslo- och beteendemässiga problem (Migrationsverket, 2015).  

Det har sedan 2000 kommit ett stort antal asylsökande ungdomar till Sverige utan med- 

följande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Ett ensamkommande barn/ungdom är en 

person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar 

eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt in i föräldrarnas ställe eller som efter 

ankomsten står utan sådan ställföreträdare (Regeringen, 2005). Vi kommer i vår studie använda 

begreppet asylsökande ungdomar (13-18 år) och syftar då på asylsökande och ensamkommande 

asylsökande barn. 

Sverige är ett av de stora mottagarländerna för asylsökande ensamkommande ungdomar,  
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under 2014 tog vi emot 7049 asylsökande ensamkommande ungdomar och fram till 22 

november 2015 tog vi emot 30  581 ensamkommande ungdomar och barn enligt 

Migrationsverkets statistik. 75% av de ensamkommande asylsökande för 2014 fick permanent 

uppehållstillstånd. 12% fick avslag, 2% var Dublinärenden, det vill säga att de redan har 

registrerats och lämnat fingeravtryck i ett annat land och de resterande 11% är avskrivna. 

Uppehållstillstånd för samtliga asylsökande som kom 2014 var 110610 personer, varav 30% 

hade flykting- och skydds-skäl, 39% uppgavs vara familjeanknytning och adoptivbarn 

(Migrationsverket, 2015).  

De flesta ensamkommande asylsökande ungdomar som kommer till Sverige är mellan 

12-18 år, tilläggas bör att det är beräknat på den ålder som de asylsökande uppger. Sverige har 

skrivit under FN:s flyktingkonvention som reglerar statens skyldighet i förhållande till 

flyktingar samt flyktingars rättsliga ställning. Det innebär att varje asylansökan som görs i 

Sverige ska prövas och att alla människor som är flyktingar enligt konventionen ska ges asyl 

(Migrationsverket, 2010). 

När en ungdom kommer till Sverige och söker asyl som ensamkommande enligt  

Utlänningslagen (Svensk författningssamling, 2005) har Migrationsverket skyldighet att enligt 

Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (Svensk författningssamling, 1994) så fort som 

möjligt hitta en plats för ungdomen att bo och vistas på under asylprocessen. Migrationsverket 

skickar en anvisning till en kommun i Sverige där det finns ett HVB-hem (hem för vård och 

boende) eller familjehem.  

När Migrationsverket har anvisat en kommun tar den kommunen över ansvaret av ungdomen  

enligt Socialtjänstlagen (Svensk författningssamling, 2001). Ansvaret har legat på kommunen 

sedan lagändringen trädde i kraft den 1 juli år 2006 (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

De boenden som studerats, är boenden för ensamkommande asylsökande som enbart erbjuder 

omvårdnad och ingen behandling, det är hem för endast ensamkommande ungdomar. Ett HVB-

boende kan vara enbart för asylsökande eller boende för ungdomar som fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT) eller både asyl och PUT. Ett av HVB-hemmens uppgift är att bidra till 

ungdomarnas personliga utveckling samt bidra till en påskyndad integrationsprocess. En 

process som man påbörjar så snart ungdomen flyttar in på HVB-hemmet. Det finns ingen 

egentlig skillnad mellan att bo på ett asyl och PUT-boende då vården och omsorgen är 

densamma oavsett var i utredningsprocessen ungdomen befinner sig. När ungdom blir beviljad 

PUT (permanent uppehållstillstånd)  flyttas den som bor på enbart ett asyl-boende till ett PUT-

boende. 

Eftersom ungdomen kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare ska denne få en god man  

tilldelad enligt Lag om god man för ensamkommande barn (Svensk författningssamling, 2005) 

ska verka som stöd och vårdnadshavare till dess att ungdomen fyllt 18 år, då uppdraget upphör. 

Under asylprocessen ska den asylsökande ungdomen bemötas och tas omhand utifrån; ”barnets 

bästa”, samt ha rätt till sjukvård och stöd som andra kommuninvånare (Socialstyrelsen, 2013).  

 

 

Hur mår de ensamkommande ungdomarna? 

 
Det finns forskning som visar på samband mellan psykisk ohälsa och att vara ensamkommande 

asylsökande ungdom. Ensamkommande är en riskgrupp vad gäller psykiskt mående, i en studie 

gjord av Akpudo och Abdirahman (2012) så var traumatiska upplevelser den mest övervägande 

faktorn som bidrog till den ökade risken för utveckling av sämre välbefinnande. Vidare spelade 

migrationsprocessen och miljön i det nya landet stor roll för dessa ungdomars välbefinnande. 

Forskning visar att många ungdomar under den första tiden i ankomstlandet ofta drabbas av 

huvudvärk, magont, depressioner och sömnproblem (Derluyn & Broekaert, 2008). Hessle 

(2009) menar att posttraumatisk stress och ångest inte är helt ovanligt hos ensamkommande 
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som en konsekvens av tidigare händelser i livet. Maslow (1943) menar att man först måste 

tillgodose de grundläggande behoven, som han kallar för fysiologiska behov. Då kan 

trygghetsbehovet växa fram, ett behov som kännetecknas av känslor av fysisk säkerhet för den 

enskilda individen liksom för dennes familj. Det är alltså viktigt att skapa varaktighet i en 

växlande situation. Ungdomar som skiljs åt från sina föräldrar kan därför komma att reagera 

med rädsla när de möter nya och ovana situationer som kan uppstå i krig eller flykt. 

I en avhandling av Stretmo (2014) beskriver personal att ensamkommande är medgörliga, 

tacksamma individer och väluppfostrade men också obalanserade, utåtagerande och 

problematiska individer, samt passiva och sårbara. I samma avhandling beskrivs de också av 

personalen som speciellt utsatta för ohälsa på grund av flykttrauman och separationer. 

En belgisk studie av Derluyn och Broekaert, (2008) visar att ensamkommande ungdomar 

löper stor risk att utveckla eller få allvarliga symptom på ångest, depression och posttraumatisk 

stress, resultat som är likvärdiga med andra studier om emotionellt välbefinnande hos 

ensamkommande barn och ungdomar. 

Stress i sig självt är ett naturligt fenomen som vägleder människan i små som stora kriser, 

det är en varning om att kropp och hjärna utsatts för överbelastning. Enligt Lazarus och 

Folkman (1984) som beskriver appraisal and coping som en transaktionell stressteori vilken 

säger, för att förstå varför stress utvecklas behöver man titta på vilken betydelse individen 

lägger vid en viss händelse och dennes val av strategier. Lazarus menar vidare att individens 

hantering av en viss situation alltid kommer att betingas av hur den enskilde bedömer 

situationen. 

 

 

Hur hanterar de ensamkommande ungdomarna sin nya livssituation? 
 

Att känna att man har kontroll över sitt liv genom att ha förmågan att kunna reflektera, och 

tänka kring sina erfarenheter gör det lite lättare att hantera svåra upplevelser (Huynh, Lu, 

Yeung, & Wong, 2015). En studie har visat att efter att ha klarat svårigheter i hemlandet och 

under resan så fanns det en längtan om att passa in i det nya landet och samhället och en strävan 

om att dra nytta av utbildningsmöjligheter. Viktigt var att lära sig normer och regler i det nya 

landet (O’Toole, Corcoran, 2015). 

En studie i Storbritannien gjord av Chase (2013) avsåg att undersöka frågan kring subjektivt  

välbefinnande; man såg fyra huvudfrågor i fokus för tillfredsställelse med livet. (1) Att bygga 

upp ett nytt liv och (2) få en känsla av mening och (3) att känna sig säker och kunna börja leva 

igen och inte att bara existera. (4) Att utbilda sig, lärande, eller annan rutin och aktivitet, beskrev 

de som att välbefinnandet ökade. I studien talade ungdomar utförligt om säkerhet och trygghet 

som de upplever att de har i Storbritannien efter att ha lämnat sitt hemland. I samma studie 

definierade ungdomarna att välbefinnande var förknippad med, förmågan att stå ut utan att 

frukta fördomar och att uppnå en känsla av tillhörighet, en tro att livet hade rutin och 

förutsägbarhet. Detta var oberoende av traumatiska upplevelser som de tidigare hade varit med 

om, på frågan hur de lyckats klara tidigare svårigheter och det som pågår i deras liv, svarade de 

att utbilda sig, gå till kyrkan, moskén, andra möten och andra aktiviteter har skyddat dem. Att 

ha en framtidsvision, copingstrategier och välbefinnande var alltså något som var positivt. 

Ungdomarna beskrev att de vill förstå hur saker hänger ihop och som ger dem hopp och att 

detta hjälpte dem att ha framtidsplaner och se möjligheter. Enligt Chase studie hade dessa 

ungdomar ambitionen att försöka få tillbaka en självkänsla nu och för framtiden genom att 

utbilda sig, genom ett lärande och andra aktiviteter som bidrar till en struktur, rutin och 

förutsägbarhet.  

I en artikel av Maegusuku-Hewett, Dunkerley, Scourfield, Smalley, (2007) görs en samman- 
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ställning från två olika studier som beskriver hur ensamkommande barn använder sig av 

copingstrategier för att hantera dilemman eller svårigheter som de ställs inför i sitt nya hemland. 

Vilka strategier de använder beror på individens olika förmågor som varierar med tiden och 

situationen. En individs motståndskraft beror både på inre och yttre faktorer och 

sammanställningen är baserad på argument för att vissa individer har ett bättre resultat än andra 

som har upplevt en jämförbar nivå av motgångar. 

Om individen har en positiv framtidssyn och ser framtiden som en utmaning och om indivi- 

den har en tilltro eller en egen förmåga att kunna påverka sin framtid får hon/han förmodligen 

god motståndskraft (Rutter, 2012). Att satsa på och engagera sig i skolan var en copingstrategi 

som ledde till ett bättre mående jämfört med de individer som inte visade något engagemang 

för skola eller studier. Att förstå vem jag är och att ha den kulturella identiteten med 

samhörigheten med andra från samma kultur ökade motståndskraften (Maegusuku-Hewett et 

al., 2007). 

 

 

Hur kan personalen på HVB- hemmen öka de ensamkommande ungdomarnas 

välbefinnande? 

 
Ensamkommande unga asylsökande som oftast kommer från krigsdrabbade länder har mycket 

individuella och omfattande behov av att hantera tidigare och nuvarande kriser. För att HVB 

vistelsen ska bli meningsfull för de unga ensamkommande, krävs det att verksamheten och 

personalgruppen har förutsättningar att möta deras behov. Utifrån tidigare forskning har det 

påvisats att personal som arbetar på HVB-hem för ensamkommande bör ha kompetens inom 

krishantering, kulturkompetens samt att de förstår vikten av att inte generalisera behoven av 

stöd och hjälp hos ungdomarna (Socialstyrelsen, 2013). 

I en studie gjord av O’Toole, Corcoran, Todd, (2015) så var vikten av socialt stöd och positiv  

uppmuntran från personal, deras god man och vänskap med andra ungdomar, som upplevt 

liknande svårigheter skyddande faktorer. Det är viktigt att ha en person att prata med, och att 

ha någon som talar om hur viktigt det är att få en utbildning. 

Kohli och Mather (2003) summerar faktorer som kan vara bra att ha med sig i arbetet med  

ensamkommande barn: praktiskt stöd, omsorg och integration; att vara del av ett samhälleligt 

sammanhang vilket skapar och upprätthåller en känsla av tillhörighet. Studien lyfter fram att ett 

psykosocialt välbefinnande ökar genom att arbeta med ungdomarna och genom att bygga och 

stödja informella och formella nätverk kring ungdomarna.  

 

 

Syfte och frågeställning 

Socialstyrelsen (2013) skriver, vad gäller internationell forskning kring ensamkommande 

asylsökande ungdomar visar studier att, hur de mår och hur de hanterar sin situation i det nya 

landet är ett växande forskningsområde. Syftet med uppsatsen var därför att studera hur 

personalen jobbar  för att främja ungdomens välbefinnande och vilket förhållningssätt de 

använder sig av. Socialstyrelsen har uppmärksammat att ungas välmående och välbefinnande 

kan ökas genom till exempel, deltagande i fysisk aktivitet och genom en strukturerad och 

förutsägbar vardag. I Migrationsverkets årsredovisning (2010) pekar man på att personer som 

arbetar med att ta emot ensamkommande asylsökande ungdomar har behov av ytterligare 

kunskap och stöd. De frågeställningar som kommer att besvaras inom ramen för uppsatsen är: 

hur identifierar personalen ungdomarnas mående och vad gör personalen specifikt för att hjälpa 

ungdomarna, öka sitt välbefinnande? 
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Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i intervjuerna var sex kvinnor och sex män som var anställda på HVB-hem för 

ensamkommande asylsökande flyktingungdomar. Tre HVB-hem drevs i privat regi och två i 

kommunal. De blev utvalda utifrån tillgänglighet på boendet under intervjutillfällena. Det var 

före intervjuerna inte känt om man arbetade efter någon specifik arbetsmetod på HVB-hemmet. 

Inget kriterium på personalen användes såsom; ålder, kön eller erfarenhet utöver tillgänglighet 

och vilja att ställa upp på intervjun. De intervjuade hade arbetat mellan ett till sex år på HVB-

hem. De var mellan 27 och 52 år. Ingen ersättning utgick.  

Respondenternas yrkesbakgrund varierade såsom exempelvis ifrån integrationspedagog,  

socionom och beteendevetare till undersköterska. Tre av dem har tidigare erfarenhet från HVB-

hem med behandling, två har erfarenhet från arbete med ungdomar bland annat från Röda 

Korsets verksamhet, tre har erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Fyra av dem har 

erfarenhet inom vård och omsorgsyrken. Tre av de intervjuade har själva haft asylrelaterad 

bakgrund. 

 

 

Material och procedur 

 
Ett brev mejlades ut till föreståndare för tänkbara HVB-hem för asylsökande ensamkommande 

ungdomar, där det efterfrågades om de ville ställa upp på intervjuer för en kandidatuppsats. I 

brevet nämndes det kort om vad studien syftar att undersöka. Det vill säga att avsikten med 

intervjuerna var att få kunskap om personalens uppfattningar på hur de kan stödja 

ensamkommande barn i boende på HVB-hem. Information och kunskap samlades in om 

ensamkommande barn, för att söka förståelse för deras förmåga att hantera sin omvärld. Det 

omnämndes också de etiska aspekter som intervjun tog hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2011). I 

brevet beskrevs hur respondentens information hanteras; det vill säga med diskretion och 

konfidentialitet så att information inte går att spåra till den enskilde deltagaren. I det färdiga 

resultatet går det inte gå att utröna vilka respondenter som deltagit i studien. Det informerades 

om respondentens möjlighet att få ta del av studien och den slutliga versionen. Samtliga 

intervjuer skedde på respondentens arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter att 

genomföra och intervjuguiden låg som grund för intervjun, där respondentens svar var 

vägledande för följdfrågorna. Respondenten fick efter avslutad intervju möjlighet att berätta om 

det var något de ville berätta mer om eller förtydliga innan intervjun avslutades.  

Semistrukturerade djupintervjuer utifrån respondenternas egna erfarenheter och subjektiva 

 verklighet genomfördes. En tematisk analys genomfördes för att kategorisera intervjudata. Det 

vill säga en fenomenologisk ansats utifrån att respondenten fick möjlighet att berätta om sin 

egen upplevelse. 

Författarna arbetar båda på varsitt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och har  

därmed en förförståelse för vilka svårigheter som personal kan ställas inför på boendena. 

Intervjuerna inleddes med frågor om respondentens yrkesbakgrund, utbildningar och vad för  

slags boende de arbetar på. Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Intervjufrågorna 

var semistrukturerade, där det fanns en fråga som sedan följdes upp med följdfrågor utifrån 

respondentens berättelse. Det centrala i intervjufrågorna var; hur identifierar personalen de 

asylsökandes mående och hur kan personalen öka deras välmående.  
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Tabell 1 

Exempel på frågor för hur personalen identifierar ungdomars välbefinnande 

 
Koncentrerad meningsenhet  Subtema  Tema 

Kan du beskriva hur ungdomarna Mående  Stöd  

beter sig när de mår dåligt? 
 

Hur hanterar du om en ungdom  Omtänksamhet  Omsorg 

socialt isolerar sig?  Närhet   Omsorg 

Förutsägbarhet/ Tillit  

Struktur/rutiner Tillit  

Mående  Stöd  

 

Hur hanterar du en ungdom som Omtänksamhet  Omsorg 

ständigt söker konflikt?  Närhet   Omsorg 

Förutsägbarhet/ Tillit  

Struktur/rutiner Tillit  

Mående  Stöd  

 

Hur upplever du att ungdomarna  Delaktighet/integration Stöd 

hanterar motgångar?  Förutsägbarhet Tillit 
 

 

Tabell 2 

Exempel på frågor för att identifiera vad personalen gör för att öka ungdomarnas 

välbefinnande 

 
Koncentrerad meningsenhet  Subtema  Tema 

Vilket är det viktigaste  Förutsägbarhet Tillit 

stödet de behöver när de  Struktur/rutiner Tillit  

kommer som nyanlända?  

 

Hur främjar ni den vardagliga  Struktur/rutiner Tillit 

strukturen? 
 

Hur bygger ni relationer och  Omtänksamhet Omsorg 

förtroende med ungdomarna? Närhet  Omsorg 

   Förutsägbarhet  Tillit 

Hur hanterar du när ungdom Mående  Stöd  

mår dåligt? 

 

 

Tabell 1 och 2 beskriver ett urval av frågor som ställts och har utifrån svaren i intervjuerna, 

varit vägvisande för vilket tema och subteman som sedan valts. Tabell 1 visar på hur personalen 

identifierar ungdomarnas välbefinnande och tabell 2 visar på vad personalen gör för att öka 

ungdomarnas välbefinnande. Vid frågan om hur personalen hanterar om en ungdom isolerar sig 

och hur de identifierar hur ungdomen beter sig då, visar här exempel på hur personalen 

identifierar ungdomarnas välbefinnande och hur de uppmärksammar om ungdomen drar sig 
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undan och socialt isolerar sig. Ett exempel på hur personalen gör för att öka ungdomens 

välbefinnande då, är att visa ungdomen omsorg i form av att locka med ungdomen ut från sitt 

rum, att delta i till exempel matlagning eller samtal. 

 

 

Databearbetning 
 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades genom uppspelning några sekunder och 

nedskrivning under pausen. Varje intervju genererade i snitt tre A4 sidor text vilket resulterade 

i 34 sidor totalt. Analysen gjordes sedan i olika steg och i det första steget lästes materialet 

igenom några gånger för att skapa en helhetsbild av intervjuerna. För att materialet skulle bli 

mer hanterbart så valdes vidare meningar och delar ut som var relaterade till undersökningen, 

en så kallad meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2014). Det innebar att 

meningar sorterades bort som inte var relevanta. Därefter i steg två skapades en lista på 

komponenter med cirka 25 ord per intervju varpå listorna slogs ihop och likvärdiga ord fördes 

samman, vilket resulterade i ungefär 40 komponenter totalt. Sedan i ett tredje steg markerades 

nyckelord utifrån vad som skulle undersökas för att få en överblick och se  vilka som ”passar 

ihop” – det letades efter teman och detta gjordes med hjälp av dator. Vid 

meningskoncentreringen bibehölls meningsenhetens innebörd. De ord som var likvärdiga med 

varandra slogs i det fjärde steget ihop till nio subteman och utifrån det skapades sedan tre teman. 

Det blev totalt tre teman som kodades och specifika citat som motiverade dessa teman citerades. 

Dessa teman kom sedan att ligga som grund för valet av de vetenskapliga artiklar som användes. 

Teman valdes utifrån att de var mest relevanta för studiens syfte samt mest återkommande.  

För att bedöma stabiliteten i analysen gjordes ett interbedömarreliabilitetstest. Författarna  

och en annan psykologistuderande bedömde huruvida citaten togs upp eller inte i en 

transkriberad intervjutext. Författarna tog från en intervju  ut 27 citat och den 

psykologistuderande personen gjorde detsamma utifrån intervjuns text och hittade 18 citat utav 

de 27 citat som författarna plockat ut. Uträknat i procent på en intervju gav det 67% stabilitet.  

 

 

Resultat och analys  

 
Resultatet från analysen resulterade i tre teman tillit, omsorg och stöd som bedöms vara 

personalens verktyg i arbetet och ett förhållningssätt. Det gav också nio subteman; 

förutsägbarhet, struktur, rutiner, omtänksamhet, närhet, mående, delaktighet och integration 

som illustrerar hur personalen arbetar för att skapa tillit och hur de visar ungdomarna omsorg 

samt hur de gör för att öka deras livskvalitet. Nedan beskrivs vad som har identifierats från 

intervjuerna av personalen, om vilket stöd ungdomen får från dem, ungdomarnas mående och 

vad personalen specifikt gör för att lyfta ungdomens välbefinnande. 

 

 

Tillit 

 
Det framkom subteman: förutsägbarhet samt struktur och rutiner, vilket beskrivs här som hur 

personalen är närvarande, tillgänglig och mottaglig för det ungdomarna vill prata om. 

Personalen behöver lyssna, känna in och våga vara öppet nyfikna. Det är viktigt att personalen 

håller sina löften för att visa att de står vid sitt ord och är pålitliga, det skapar förtroende. Det 
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viktiga är att hålla det man kommit överens om på boendet genom struktur och rutiner, där 

ungdomen får förhålla sig till det som är överenskommet. 

 
Förutsägbarhet. Personalen har beskrivit tillit utifrån den support de vill ge ungdomen  

–”vi ger möjlighet till förutsägbarhet med något så enkelt som ett schema med bild på vilken 

personal som jobbar hela veckan”, -”vi vill att de ska veta vad som ska hända därför har vi 

veckoscheman som ser likadana ut vecka för vecka”. Den möjlighet till förutsägbarhet 

personalen vill ge förutsättningar till beskrivs med, hur de ofta lägger vikt vid stöttning och att 

samtala med ett reflekterande förhållningssätt om hur det är att leva och bo i Sverige. För att på 

så sätt skapa större begriplighet och kunna förutsäga sitt nya liv här, –”vi ställer mycket frågor 

till ungdomen för att de själva ska komma på lösningen” ,–” vi vill att de ska lära sig att 

reflektera själva utan att vi ger dem svaren över vad som hände och hur de kan göra nästa gång 

något liknande händer”. 

 

 Struktur och rutiner. Personalen beskriver att strukturen är den pelare som ungdomen kan 

luta sig mot när resten av världen ännu inte är tillräckligt förutsägbar. De beskriver struktur som 

vikten av att hålla oss till det vi har sagt vad gäller till exempel mattider, öppettider i köket och 

tider att komma hem på –”det de verkligen behöver är att få komma igång med något som ger 

vardagen en rutin”, –”trygghet är att veta vad som ska hända, en del ungdomar som har varit på 

flykt vet inte vad som ska hända timme för timme, det kan skapa oro”. De beskriver också att 

en väg till integration är en arbetsmodell för att lära ut hur ungdomen ska klara sig på egen hand 

i vuxen ålder, -”vi har något som heter fyrstegsmodellen som vi arbetar efter där vi steg för steg 

lär ut hygien, mat, städ, ekonomi. Ungdomarna blir säkerställda samma upplägg och vet vad 

som ska ske utifrån materialet –”det är ungdomen som ska göra allt jobb, vi finns bredvid och 

stöttar”, -”vi ska lära ut inte göra åt dem”.  

 

 

Omsorg 

 
Det framkom subteman som omtänksamhet och närhet, det beskrivs här som att personal finns 

tillgänglig för att se och bekräfta ungdomen genom att lyssna och alltid finnas närvarande och 

till hands. På boendet ska ungdomen tillsammans med personalen kunna lasta av svåra känslor 

och lära sig hantera dem. Det är viktigt att personalen är tydliga och har en rättfram 

kommunikation med ungdomen, där personalen förklarar och drar paralleller tillsammans med 

ungdomen som vägledning och ger dem därigenom möjligheter att reflektera tillsammans med 

en vuxen. 

  
 Omtänksamhet. Personalen förklarar det med att de alltid finns där, lyssnar och känner in 

ungdomen -”vi i personalen, är där för ungdomen och vårt viktigaste jobb är att vara 

tillsammans med dem, bekräfta dem och får dem att känna sig sedda”,  –”jag står alltid där när 

ungdomen kommer hem, ger fem minuter direkt för att ungdomen ska känna sig sedd och få 

möjlighet att prata”. 

 

Närhet. Personalen beskriver vikten av närhet som att det kan vara en väg till att ungdomen  

öppnar sig. Ungdomarna möter ofta personalen med motstånd och ibland konfrontationer men 

det är därigenom som en dialog kan skapas. Vikten av en relation till personalen blir då extra 

viktigt för att hitta tillbaka till känslomässig närhet – ”ibland gör jag små saker som att bara 

sitta bredvid och vara nära om ungdomen är nedstämd”, -”om jag märker att en ungdom isolerar 
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sig och verkar nere så ber jag denne om hjälp med att laga mat och så skojar jag lite, då efter 

ett tag brukar ungdomen börja prata om vad som känns jobbigt just nu”. Kommunikationen 

ihop med personalen där ungdomen tryggt kan reflektera tillsammans med en vuxen om en 

specifik händelse, är det som får ungdomen att förstå sin egen roll i sitt liv. 

 

 

Stöd 
 

Det framkom subteman som mående samt delaktighet och integration. Stöd på boendet handlar 

om hur personalen arbetar för ett bättre mående hos ungdomarna. Det kan till exempel handla 

om praktiska saker som att hjälpa dem komma iväg till skolan, och det kan även handla om mer 

psykologiskt stöd som att hjälpa dem att t.ex. hantera negativa tankar. Det psykologiska stödet 

är viktigt även i det praktiska då ungdomarna kan behöva incitament för att hitta sitt inre driv 

och förstå värdet av att gå till skolan. Personalen ser alltid till att göra ungdomen delaktig i så 

många beslut som möjligt så att de kan lära sig påverka sin egen livssituation, oavsett tid de 

kommer spendera i Sverige. Personalen förordar och hjälper ungdomen till fysisk träning då 

det stabiliserar humöret och gör att ungdomen lättare kan hantera sin vardag och alla dess olika 

situationer som kan uppstå. Personalen menar på att ungdomarnas välmående är en 

förutsättning för att de ska orka med vardagen, ta sig till skolan och stå ut i den långa 

asylprocessen. 

 

Mående. Personalen beskriver ungdomarnas mående utifrån perspektivet, alla ungdomar 

känner stress, sorg och oro över sin situation och det är personalens jobb att förstå detta –”när 

ungdomen agerar ut måste vi förstå det utifrån att det gör ont inuti och att ungdomen inte kan 

bära det själv, vi behöver ta emot och härbärgera de här starka känslorna av sorg”, -” 

ungdomarna har ofta ont i magen eller diffust ont på olika ställen i kroppen, de vill ha hjälp mot 

det som gör ont”. Hjälplöshet identifierar personalen med att ungdomarna upplever vanmakt 

över till exempel asylprocessen. Hopplöshet beskriver personalen med den misströstan som 

ungdomen har till att klara av skolan (lära sig), kunna få ett avlönat arbete i Sverige eller ta hit 

sin familj. Detta försvårar känslan av egen förmåga att påverka och att ta ansvar för sitt eget liv 

(att kämpa). Sorg utifrån hur personalen upplever att ungdomen agerar ut sin sorg: genom att 

dra sig undan, agera ut mot andra, hamna i konflikter, skolkar från skolan, har mardrömmar 

/sömnsvårigheter samt psykosomatiska problem. Samtliga kunde peka på sömnsvårigheter som 

den tydligaste indikationen på psykisk ohälsa. 

Personalen beskriver även aktiviteter som tycks främja välmående, exempelvis ungdomens  

fritidsaktiviteter -”träning gör att ungdomen blir mer stabil i humöret, sover bättre, vi pushar 

alltid ungdomen att träna”, -”fotboll är ett utmärkt sätt för ungdomen att också integreras i 

samhället och ger ungdomen möjlighet att tillhöra ett socialt sammanhang, vi uppmuntrar till 

det”.  

 

Delaktighet och Integration. Personalen beskriver att den ungdom som integreras till att  

känna sig som en del av ett sammanhang känner större förtröstan till att klara av ett liv i Sverige 

–”de kan egentligen påverka och vara delaktiga med allt i sitt liv för de kan alltid uttala sig och 

är alltid med i beslut som rör dem själva”. Personalen beskriver också att de ungdomar som 

klarar av språket och skolan och får gå vidare till vanligt gymnasium uppvisar mindre 

stresspåslag än de andra som inte gör det –” vi har läxhjälp minst en timme varje dag för att de 

som har svårt med språket ska ha en chans. –”vi kommunicerar ständigt om hur viktig 
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utbildning är och att den kunskapen, kan ingen ta ifrån dem oavsett vad som sker i 

asylprocessen, det vill säga oavsett om de får möjlighet att stanna i Sverige eller inte”. 

 

Personalen definierar utöver detta hur viktigt det är att de har ett gemensamt arbetssätt, vågar  

hålla gränser och klarar möta motstånd, kan hantera konflikter, förstå varför ungdomarna agerar 

och reagerar som de gör, informerar om allt som berör ungdomen, reflekterar och samtalar 

tillsammans med ungdomen och ställer utforskande nyfikna frågor. 

 

 

Diskussion 

 
Studien syfte var att utforska om personalen på HVB-hem använder sig av något speciellt  

förhållningssätt som kan öka ensamkommande asylsökande ungdomars välbefinnande. 

Resultatet har gett en indikation om att HVB-hemmens personal använder sig av 

förhållningssätt som är till för att sänka den stress som de ensamkommande ungdomarna bär 

inom sig. Konkret använder sig personalen på HVB-hemmen av hög närvaro, med personal 

som ger omsorg och frågor som skapar förmåga hos ungdomen att själva reflektera över sin 

livssituation, som ett sätt att öka den ensamkommande ungdomens välbefinnande.  

Resultatet i studien på hur ungdomen hanterar sin livssituation relaterat till tillit visar att det  

är en förutsättning att personalen håller sig till de regler och rutiner som finns, för där 

personalen bemöter ungdomen med ett lågaffektivt bemötande dvs. med ett resonerande samtal 

och utifrån ungdomens känsla där och då, så speglar det för ungdomen hur denne kan möta 

personalen i sitt agerande. När personalen lugnt står kvar i det förutsägbara ökar den egna 

ungdomens förmåga till att lättare hantera sina egna känslor och stå ut i dem. Detta skapar tillit 

för att personalen står för det dem säger och får ungdomen att känna egenkontroll och spelar 

roll för välbefinnandet. Respondenterna menar att det är vår sak att pusha dem och få dem ta 

eget ansvar och att våga utmana sig -”det är ungdomarna som ska göra jobbet och vi finns där 

för att stötta så att de växer och kommer framåt”. O’Toole, Corcoran Todd (2015) skriver att 

socialt stöd och positiv uppmuntran från personalen är skyddande faktorer som ökar ungdomens 

trygghet. Respondenterna menar att deras största mål är att få ungdomen att dra lärdom och 

paralleller av sina erfarenheter, att kunna reflektera över olika situationer och finna nya 

lösningar eller skapa nya möjligheter utifrån dessa. Huynh, Lu, Yeung och Wong (2015) menar 

att när ungdomen får möjlighet till egenkontroll utifrån förmågan att kunna reflektera och 

kognitivt resonera runt sina erfarenheter så blir det lättare att hantera svåra situationer och 

upplevelser i sitt liv. Detta menar respondenterna är ett förhållningssätt hur man får ungdomen 

att reflektera och själv komma fram till svaren och ligger enligt dem i personalen förmåga att 

ställa nyfikna och utforskande frågor. Detta möjliggör eftertanke hos ungdomen som över tid 

främjar utveckling och mognad. Chase (2013) beskriver detta som strategier som hjälper 

ungdomarna att ha framtidsplaner och se möjligheter att hantera sitt framtida liv. Det innebar 

djupare samtal och en mer samlad ungdom som själv har förmågan att stå ut med sin 

livssituation, som ligger helt i linje med Huynh, Lu, Yeung och Wong’s (2015) forskning som 

menar att, känna att man har kontroll över sitt liv genom att ha förmågan att kunna reflektera, 

tänka kring sina erfarenheter gör det lite lättare att hantera svåra upplevelser som hänt eller 

händer i livet.  

Resultatet i studien på vad respondenterna specifikt gör för att öka ungdomens välbefinnande 

relaterat till omsorg, beskriver samtliga respondenter i undersökningen att man ständigt arbetar 

för att skapa en trygg miljö och möjliggöra relationsskapande förutsättningar. Detta skiljer sig 

från tillit där man som ungdom kan luta sig mot och lita på strukturen. Omsorg handlar mer om 
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relationsskapande förhållningssätt, där det viktiga är att man ser och bekräftar ungdomen även 

vid konfrontationer, vilket skapar möjlighet för fortsatt samtal. När ungdomen kan förutsäga 

hur personalen kommer att agera skapar det trygghet för ungdomen. Detta i sig möjliggör en 

förtroendefull relation som vidare generar en känsla av tillhörighet och välmående (Chase, 

2013). Samtal var en gemensam metod att hantera olika situationer som ungdomen kunde 

tänkas behöva hantera, vare sig det handlade om att komma hem för sent eller motivera 

ungdomen till att gå till skolan. Genom att ställa nyfikna frågor med syfte att verkligen få veta 

hur ungdomen tänker så fördjupade man relationen till ungdomen och ökade förmågan till 

ungdomens egen reflektion. Detta tillsammans, menade respondenterna minskade ungdomens 

stress, vilket de kunde se då ungdomen uppvisade mindre och mindre motstånd med tidens 

gång. Goda relationer och trygghet är av stor betydelse och en förutsättning för att ungdomen 

ska vilja samtala, vilket i sig är en förutsättning för att skapa ytterligare trygghet och är av stor 

betydelse enligt respondenterna. Kohli och Mather (2003) påtalar betydelsen av psykosocialt 

stöd och vikten av att personalen ger praktiskt stöd, omsorg och integration; samt att vara del 

av ett samhälleligt sammanhang som skapar och upprätthåller en känsla av tillhörighet för 

ungdomen. 

Ungdomarna hanterar sin nya livssituation som vanliga tonåringar, med motstånd. Det är då  

personalens jobb att se och förstå ungdomen utifrån allt detta vilket Stretmo (2014) beskriver i 

en avhandling. Respondenterna beskriver att de har förståelse för att det ”gör ont” inom 

ungdomen när denne agerar ut eller protesterar på olika sätt. Flera av personalen kan uttrycka 

det med att de då får härbärgera ungdomens ångest och sorg, som de förstår att det egentligen 

handlar om. Huynh, Lu, Yeung och Wongs (2015) forskning pekar på hur viktigt det är med 

vuxna som kan stötta och resonera med ungdomen och som kan konsten att reflektera över 

situationen tillsammans, för att så småningom få dem att acceptera situationen och 

förhoppningsvis kunna fokusera på det positiva i tillvaron. Respondenterna pekar också på 

vikten av aktiviteter och dess betydelse för ungdomens välmående och att man kunde se att 

ungdomen sov bättre och inte blev lika lättirriterad om de till exempel tränade. Chase (2013) 

påvisade i sin studie vikten av andra aktiviteter och dess positiva påverkan. 

Som svaret på frågeställningen om hur respondenterna identifierar hur ungdomarna mår  

relaterat till stöd visar resultatet att den stress som den ensamkommande ungdomen uppvisar, 

ter sig på olika sätt. Det kan vara psykosomatiska uttryck såsom diffusa problem med ont i 

magen, värk i kroppen, huvudvärk och sömnsvårigheter, andra uttryck kan vara social isolering 

eller ett utåtagerande beteende. Hessle (2009) menar att fysiska symtom hos asylsökande i 

Sverige är vanliga. Maslow (1943) menar att tryggheten växer fram om man först tillgodoser 

de grundläggande behoven. Respondenterna berättar om vikten av att skapa en tydlig struktur 

direkt när ungdomen anländer till HVB hemmet, för att på så sätt tillgodose den första tidens 

osäkerhet och trygga ungdomen i en annars ständigt omväxlande livssituation. En dimension 

under kategorin stöd är struktur och den består av psykologisk support för att hantera negativa 

tankar, och skapa incitament för att hitta sitt inre driv till att gå i skolan och stå ut i 

asylprocessen. Samt att skapa delaktighet för att ungdomen ska kunna påverka sin nya 

livssituation, vilket ligger i linje med Stretmo (2014) som menar att avsaknad av skolgång och 

närvarande vuxna bland annat är en bakgrund till den ensamkommande ungdomens psykiska 

ohälsa. Respondenterna visar att de har förstått vikten av en strukturerad vardag med en 

fungerande skolgång och närvarande vuxna för att öka ungdomens trygghet initialt, där 

personalen förklarar och visar vägen genom ett stegvist lärande för ungdomen. Vilket O’Toole, 

Corcoran, Todd, (2015) också menar utifrån sin studie är ungdomens möjlighet att kunna 

anpassa sig till normer och regler i det nya landet. Respondenterna menar att struktur är viktig 

för att skapa trygghet, när man vet vad som händer från dag till dag (komma upp på morgonen, 

gå till skolan, mattider, ADL (aktiviteter i dagliga livet), ekonomi, tvätta, städa, diska, samma 

tider samma veckodagar). I största möjliga mån göra samma sak varje dag, att veta vilka som 
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ska arbeta under veckan gör det väldigt tydligt och skapar trygghet. När ungdomen med hjälp 

av strukturen kan förutsäga vad som ska hända i vardagen så blir livet mer begripligt och ökar 

förmågan att hantera sitt eget liv (Chase, 2013). Rutin, aktivitet, trygghet och utbildning var 

faktorer som Chase i sin forskning fann var betydelsefulla för välmående. Respondenterna 

menar att psykologiskt stöd till stor del handlar om att kunna härbärgera ungdomens känslor av 

sorg och oro. Det praktiska stödet handlade om att ge ungdomen möjlighet att känna sig som 

en del av ett sammanhang t.ex. om ungdomen spelar med i ett fotbollslag och har en viss 

position i laget, kämpar den gemensamt mot ett mål och är då en del i ett sammanhang. Det 

handlade vidare om att integrera ungdomen till att känna ”här vill jag leva och bo”, och hjälpa 

ungdomen att hitta sin plats i det nya landet. 

I intervjuerna framkom att respondenterna upplevde ungdomarna som mer trygga och  

mindre stressade på boenden där personalen hade ett gemensamt synsätt och arbetade utifrån 

ett gemensam överenskommet förhållningssätt, vilket också ledde till få konflikter. Det man 

kunde se och vad som framkom var att det var viktigt att sätta gränser och ta konflikter eftersom 

det bidrog till trygghet och stabilitet i ungdomsgruppen. Respondenterna upplevde genom detta 

att det skapades goda relationer och att ungdomarna hade lättare för att resonera, reflektera och 

lösa sina problem tillsammans med personalen, när respondenterna använde sig av ett nyfiket 

förhållningssätt med frågor, i motsats till att tala om för ungdomen vad den skulle göra i en 

given situation. Ökade det ungdomens möjligheter till självinsikt och förmåga att reflektera 

över en given belägenhet. På de boenden där personalen inte arbetade efter ett givet 

förhållningssätt beskrev respondenterna att konflikterna var fler, personalen upplevde att de 

ständigt ”släckte bränder” och hanterade missnöjda ungdomar istället för att ha kontroll över 

vad som skedde på boendet. Personalen använde sig i högre utsträckning av ett strafftänkande 

och talade mer ofta om för ungdomen hur den skulle göra istället för att reflektera tillsammans 

och få ungdomen att själv hitta nya vägar för sitt beteende. Alla situationer där ungdomen visade 

motstånd, eller inte följde struktur och rutiner, gav personalen en chans att hjälpa ungdomen 

genom samtal. Att få ungdomen att själv hitta en ny lösning gav enligt respondenterna en positiv 

förstärkning i ungdomens insikter, och formade beteendet positivt inför framtiden. 

Det vi önskade få veta genom denna studie var om det fanns sätt som kan öka ensam-  

kommande ungdomarnas välbefinnande på HVB-hem. Det vi fann var att omsorg, tillit och stöd 

är tre förhållningssätt för att vägleda ungdomen och öka deras välmående, då ungdomarna först 

behöver få förlita sig på strukturen och att det personalen säger stämmer, för att uppnå ett bättre 

mående. Vidare var förhållningssättet: hur personalen använde sig av samtal som redskap för 

ungdomens inre utveckling samt hur de såg vikten av kontroll och ansvar över sitt eget liv och 

handlande, ett viktigt steg i den lärandemiljö som HVB-hemmen representerar. Sammantaget 

bedömde personalen att detta var förhållningssätt som ökade välbefinnandet hos de 

ensamkommande flyktingungdomarna.  

Det vi, författarna kan se är att det spelar stor roll hur personalen beter sig, för hur bra  

ungdomen kommer att må och integreras. De användbara resultat som vi ser utifrån denna 

uppsats är att lägga stor vikt vid ett byggande av en gemensam struktur i personalgruppen som 

består av en rad noga övertänkta, sammanhängande och upprepade strukturer i miljön, där 

uppgift, tid, plats och roll är definierat och limiterat. Veckoscheman är ett sätt att skapa rutiner 

som genererar till en strukturerad vardag, när ungdomen kan luta sig mot något varaktigt ökar 

tilliten. Detta innebär att ramarna har betydelse för bevarande av kontinuitet, att bemötandet är 

lika från dag till dag, att schemat är detsamma, är då väsentligt för den unge som lever utan en 

inre kompass att lita till. Att dag efter dag befinna sig i en förutsägbar miljö ger över tid trygghet 

och möjliggör att så småningom skapa relation till personalen. Dock kan påpekas att bevara 

tydliga ramar kan också vara ett sätt att visa på lagom avstånd för att lära ungdomen att förhålla 

sig till andra med sina personliga gränser i behåll. Det behövs också att personalen kan förstå 

sin härbärgerande funktion för att skapa möjligheter till reflektion och därmed utveckling för 
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ungdomen. Den självförståelse ungdomen vinner blir då en justering av den inre världen i 

förhållande till den yttre. Personalen ska klara av att stå ut med ungdomens frustration och se 

det som en väg till utveckling, det vill säga att samtidigt kunna härbärgera svåra inre upplevelser 

och kunna upprätthålla ramarna, vilket för ungdomen blir både frustrerande och över tid 

utvecklande. Ju mer ungdomen lär sig av handledaren att möta motstånd och reflektera, desto 

större inre utveckling sker, genom att belysa upplevelser skapas möjligheten att införliva nya 

svar. Handledare beskriver hur hen ser på det som händer och ger sin syn på orsaksförhållanden, 

det vill säga att handledaren uttrycker frågan men ger inte svaret utan låter ungdomen själv 

reflektera, man tänker tillsammans med ungdomen. Att våga förändras kräver en förnyad 

prövning av den livshållning som upprättats och som blivit resultatet av en lång rad smärtsamma 

upplevelser. Att väcka hopp är svårt för en stressad ungdom eftersom det innebär att de återigen 

gör sig tillgängliga för att bli avvisade, utnyttjade och övergivna. Ungdomen visar då motstånd 

som ett tecken på tidigare trauman och omsorgsbrister i sitt liv, personalen behöver uttrycka i 

ord att de ser och förstår att motståndet finns och fortsätta arbetet med att bevara ramar och 

struktur. När handledaren vågar stå för struktur och bibehålla en förutsägbar vardag, skapas en 

arbetsunion mellan handledare och ungdomen som gör ungdomen trygg nog att uttrycka sina 

tankar. En vuxen som kan ge ungdomen förståelse för sitt agerande och kan sätta ord på 

upplevelsen, som vill förstå och inte blir skrämd av ungdomens agerande, använder sig av ett 

ångestreducerande förhållningssätt mot ungdomen. 

Utifrån de resultat som framkommit kan vi se vikten av att personalen har kunskap om den  

funktion de fyller genom härbärgerande, projektioner och överföringar, utvecklingspsykologi, 

psykoterapi, objektrelationer, jag-funktioner, försvarsstrukturens utvecklingar och ett process-

beskrivande arbete som finns inom behandling för att förstå de olika faser som ungdomen går 

igenom och att använda sig av arbetsprocesser som främjar ungdomens välmående. 

Förslag på framtida forskning vore att studera HVB-hem som säger sig använda en specifik  

arbetsmetod och se huruvida detta skiljer sig från de här beskrivna förhållningssätten. Detta 

kunde i framtiden generera till en gemensam arbetsmetod på HVB-hem för ensamkommande 

asylsökande ungdomar. 

 

 

Styrkor och svagheter  

 
Det finns styrkor såväl som svagheter hos studien. Svagheter hos studien handlar till stor del 

om intervjuguiden, såhär i efterhand ser författarna flera problem med att frågorna var ganska 

svåra då de bygger på att de intervjuade kan reflektera över sig själva och sitt beteende samt 

vara självkritiska. Författarna har stor förförståelse i vilka slags förhållningssätt man behöver 

använda sig av i jobbet med ensamkommande flyktingungdomar, detta kan ha begränsat vår 

nyfikenhet och utforskande sinnelag när vi utformade intervjuguiden eller i intervjuerna. Det 

hade varit bättre utifrån den fenomenologiska ansatsen att respondenterna fått berätta om sin 

uppfattning utifrån en given frågeställning. I kommande studier kan man prova en narrativ 

forskningsmetod som komplement till en semistrukturerad intervjuguide. Det hade kunnat öka 

styrkan av tillförlitligheten i interbedömarreliabilitetstestet om författarna samt en till hade 

kunnat påvisa samma slags kodning som gav gemensamma teman. Har det centrala fångats, 

borde det varit fler teman eller inte är andra frågor som dyker upp i efterhand. En styrka är att 

samtlig personal verkligen har beskrivit liknande förhållningssätt för hur de gör för att öka 

barnens mående på HVB-hemmen och hur detta kan sänka ungdomarnas stress. En annan styrka 

är att båda författarna har intervjuat och fått fram samma slags komponenter i analysen, vilket 

torde visa på en möjlighet att kunna generalisera resultaten samt att 
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interbedömarreliabilitetstestet visar att två studerande gjorde liknande bedömningar av en 

intervjus innehåll.  
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