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TACK! 

Studien berör bådas våra hjärtan i djupet. Vad som förmedlas i det mellanmänskliga mötet är 

omfattande, vibrerande och lockande. Ni alla i vår omgivning, familj, vänner, handledare och 

lärare har förmedlat omtanke och tilltro och i detta överfört ett gränslöst viktigt stöd till oss. 

Ett särskilt tack till den personal som delade med sig av sina uppfattningar vilket är grunden 

för vår studie. Mellanmänsklig kärlek till er alla från Sarah och Lina.  
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Abstrakt  

I Sverige sker omhändertagande av ensamkommande barn till stor del på HVB-hem. Under 

2015 kom 35 369 ensamkommande barn till Sverige. På institutioner, HVB-hem för 

ensamkommande barn sker socialpedagogiskt arbete där varje individ skall erhålla omsorg 

och socialt stöd för att möjliggöra individuell utveckling. Syftet med denna kvalitativa studie 

har varit att skapa förståelse för, beskriva och medvetandegöra hur personal uppfattar att de 

motiverar till utveckling i det dagliga mötet med ensamkommande ungdomar på ett HVB-

hem i en svensk kommun. Studien har inspirerats av en hermeneutisk ansats där en djupare 

förståelse för delarna och hur de samverkar, har format en bild av personalens subjektiva 

uppfattningar gällande faktorer som kan motivera ensamkommande barn till individuell 

utveckling. Genom halvstrukturerade intervjuer har empiriskt material samlats in för tolkning 

och analys. Jürgen Habermas och George H. Meads teorier har använts som verktyg för att 

öka förståelsen för ensamkommande barns förutsättningar för individuell utveckling för att 

möjliggöra integration. Resultatet i studien påvisar att intervjuad personal har en stor 

medvetenhet gällande de påverkansprocesser som sker i det dagliga mötet med 

ensamkommande barn. Olika aspekter på relationsskapande som i resultatet framstår som 

viktiga för att möjliggöra och motivera ensamkommande barn till utveckling och delaktighet 

stämmer väl med presenterad tidigare forskning inom området. 

 

Nyckelord: Bemötande, Empati, Ensamkommande barn, Utveckling, Integration 
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Introduktion  

Inledning  

I Sverige har vi institutioner för omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn i form 

av HVB-hem (Migrationsverket, 2016a). Dessa institutioner kan ses som uttryck för det 

aktuella samhällets mobilisering mot önskade beteenden, skeenden och styrning mot önskad 

samhällsordning (Madsen, 2006). Denna studie handlar om de påverkansprocesser som sker i 

mötet mellan institutionens personal och individen, den diskuterar vad som möjliggör 

individuell utveckling och lärande, vilket krävs för att åstadkomma integration. 

Under vårens första månader, januari-mars 2016, har det kommit 948 ensamkommande barn 

som sökt asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016b) och under 2015 kom det sammanlagt 35 369 

ensamkommande asylsökande barn till Sverige (Migrationsverket, 2016c). 

Sveriges regering beskriver att Sverige skall byggas starkt och i detta är effektiv etablering 

för nyanlända en viktig del där nyckeln beskrivs vara arbete och sysselsättning (Regeringen, 

2016). Målet för nyanlända sammanfattas “... lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 

alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (ibid). En av de myndigheter som har ansvar för 

ensamkommande barn är Migrationsverket, de fattar beslut om bland annat uppehållstillstånd 

och medborgarskap. Migrationsverkets (2016d) målbeskrivning för integration av 

ensamkommande barn handlar om att ge individuellt stöd och utveckling. Kommunerna har 

ansvar för att, förutom omvårdnad, sjukvård och utbildning, ge stöd för att de 

ensamkommande skall få kontakt med civilsamhället samt erhålla stöd för att bygga upp 

sociala nätverk och få en plattform i Sverige. Med hänsyn till hur pedagogik kan definieras 

kan HVB-hem beskrivas som en pedagogisk institution, ett samhälleligt verktyg, som har i 

uppgift att forma, fostra och socialisera ungdomar för att ge förutsättningar till delaktighet i 

det Svenska samhället. ”Pedagogik som vetenskapligt ämne ska beskriva förstå och förklara 

historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och 

lärande inom en samhällelig kontext.” (Mittuniversitetet.se/UTV, 2016). 

Barns och ungdomars möjligheter att skapa sin livsberättelse påverkas av vem de möter och 

hur mötet ser ut (Madsen, 2006). I detta berörs den pedagogiska disciplinens praktiska del om 

hur man kan förmedla något till en annan individ genom lärande och fostran, i studiens fall 

på HVB-hem. Personalens relationsbyggande med ensamkommande barn är av vikt för 

lärande och individuell utveckling vilket i sin tur är av stor betydelse för en gynnsam 

integrering och därmed formandet av framtiden i det nya landet (Kohli, 2006). Människors 

identiteter och etiska ståndpunkter grundläggs i mellanmänskliga relationer och 

demokratiska värden kan upprätthållas genom hur kommunikation sker. Om människors 

delaktighet i formande av vad som är giltigt och eftersträvas sker med jämlikt värde är den 

ömsesidiga påverkan mellan medborgare och samhälle tydlig (Habermas, 1996). Sociala 

konstruktioner av vad som är normalt och eftersträvansvärt kan stigmatisera människor vid 

känsla av otillräcklighet (Madsen, 2006), därav föddes intresset att göra en studie för att skapa 

förståelse för och medvetandegöra den påverkan som sker i det dagliga mötet för att motivera 

till utveckling och lärande. 
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Studien avser bidra med ett perspektiv utifrån hur personalen på ett HVB-hem ser på sin 

yrkesroll och mötet med ensamkommande barn och samtidigt synliggöra personalens 

betydelse för och påverkan på ungdomarnas möjligheter till individuell utveckling. 

 

Problemställning 

Det övergripande pedagogiska problemet som diskuteras i studien är ensamkommande barns 

förutsättningar för individuell utveckling för att möjliggöra integration. I studien undersöks 

den påverkan som sker i det dagliga mötet mellan institution och individ, dvs. mellan personal 

och ungdom på HVB-hem. I det dagliga mötet kan olika faktorer påverka hur ungdomen 

motiveras till all den utveckling som behövs för att integreras i samhället. Motivation ses i 

denna studie som skapad av olika faktorer i växelverkan och dessa faktorer handlar om vilka 

förutsättningar individen behöver i relation till emotionellt tillstånd och kontext. 

Disposition 

Studiens disposition tar sin början med definitioner av några begrepp som ökar förståelse för 

det pedagogiska problemet som diskuteras. I bakgrunden presenteras för studien relevanta 

teorier och en kunskapsöversikt inom aktuellt forskningsområde. I metodavsnittet redogörs 

studiens ansats, urval, beskrivning av hur empiriskt datamaterial samlats in och hur materialet 

har analyserats samt vilka etiska riktlinjer studien följer avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. Därefter redovisas studiens resultat, som innehåller det analyserade 

empiriska datamaterialet. Resultatavsnittet följs av en diskussion där tidigare presenterad 

kunskapsöversikt relateras till resultatet och problematiseras. Resultatavsnittet avslutas med 

förslag på framtida forskning. 

Definitioner 

Ensamkommande flyktingbarn 

Migrationsverket (2016e) hänvisar till FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler och 

beskriver att en person är flykting om hen har goda skäl att vara rädd för förföljelse utifrån 

bland annat, ras, nationalitet, religion eller politisk uppfattning som kan komma från landets 

myndigheter eller att myndigheterna inte ger skydd mot förföljelse. De barn som är under 18 

år och kommer till ett nytt land utan förälder eller rättslig vårdnadshavare och sökt asyl, 

definieras som ensamkommande barn (ibid). I studien benämns ensamkommande barn som 

ungdomar/ungdomen alternativt barn för en språklig variation. 

 

HVB-hem 

HVB-hem, Hem för Vård och Boende, är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot 

ungdomar för vård eller behandling i åldern 15-18 år. Då det gäller HVB-hem för 

ensamkommande barn är avsikten med verksamheten att tillgodose de enskilda barnens 

behov av omvårdnad, stöd och fostran (IVO, 2016a). HVB-hem skall ha personal tillgänglig i 

lokalerna på boendet dygnet runt, förtroende skall värderas och de enskilda barnens behov 

skall tillgodoses så att vistelsen på boendet känns meningsfullt (IVO, 2016b). 
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Inspektion för Vård och Omsorg, IVO, är ett kontrollorgan som ansvarar för inspektion av 

verksamheter på bland annat HVB-hem. HVB-hem bedrivs både i kommunal och privat regi 

(IVO, 2016a; IVO 2016b). 

 

Integration 

Integration är ett komplext och omfattande begrepp med olika tolkning och synsätt (Hessle, 

2009). Då perspektivet i studien är pedagogiskt ligger en definition gällande socialisation och 

delaktighet närmast, då dessa begrepp ger teoretisk grund som öppnar för undersökning av 

samspelet mellan de ensamkommande barnen och de olika villkor de möter i strävan att 

etableras i samhället.  

Människors rätt till deltagande stärks av FN:s barnkonvention vilken poängterar att en 

grundläggande mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle är just rätten till deltagande och 

att den skall gälla alla människor och inte enbart vissa grupper i ett samhälle (Stern, 2007). 

Med andra ord väljer vi i denna studie att definiera begreppet integration med delaktighet i 

samhället och andra sociala sammanhang, där socialisation är en förutsättning för att 

möjliggöra deltagande. 

Förförståelse 

Båda studieledarna hade tidigare upplevt viss brist gällande medvetenhet hos personal på 

HVB-hem för ensamkommande barn gällande de påverkansprocesser som sker i det dagliga 

mötet. Bristerna handlade exempelvis om förståelse för att ungdomarna står inför och 

genomgår enorma förändringsprocesser samt att det hela tiden sker socialisation både inom 

boendet och utanför i sociala samspel. Det väckte en nyfikenhet att undersöka ytterligare 

verksamhet för att se om liknande brister fanns på ett annat HVB-hem för ensamkommande 

barn. Dessutom fanns förförståelse av socialpedagogiska verksamheter ur teoretiska 

perspektiv från kurser innehållande socialpedagogik och förändringsarbete. Det som berört 

båda studieledarna är vad som sker med individen i relation till samhällets socialisation där 

människor lär i social samverkan.  

Lärande ses som en process i socialt deltagande och som en förmåga att skapa mening, där 

dialog, ömsesidighet och relationer anses avgörande (Torstenson, 2007). Ungdomarnas 

utveckling handlar i denna studie främst om det lärande som sker genom socialisation i syfte 

att generera en förändringsprocess hos de ensamkommande barnen, vilket enligt Brunnberg 

och Haart (2016) behövs för integrering och deltagande. Samt att integrering i enlighet med 

både Madsen (2006) och Hessle (2009) inte handlar om en ensidig anpassningsprocess utan 

om ett ömsesidigt lärande. 

Bakgrund 

Socialpedagogiskt arbete utgörs i grunden av genuina möten mellan människor vilket skall ge 

ett gemensamt insiktskapande av de förändringsprocesser som individen står inför (Bergmark 

& Lundström, 2006). Förändringsprocesser kan för många människor upplevas skrämmande 

och skapa en osäkerhet (Angelöw, 2010), därav blir motivation till lärande och förändring en 

viktig del i socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2006).  

Nedanstående text ger en kunskapsöversikt gällande förutsättningar som påverkar i 

situationer där människor står inför stora förändringar vilka förväntas och krävs för att bli en 
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del av en samhällsgemenskap. Forskningen berör även faktorer som har betydelse för 

motivation till förändring. Med detta följer intresset att diskutera vad som kommuniceras och 

sker i mötet mellan personal och ungdom för att åstadkomma goda förutsättningar för 

förändring och personlig utveckling. 

Språk, kommunikation och förändring 

Språkets och kommunikationens betydelse genom samtal och dialog ansågs ha en avgörande 

funktion för kunskapsbildning, skapande av nya tankar och förståelse av fenomen redan på 

Platons tid för ca 2400 år sedan. Språkets betydelse har sedan dess återkommande i olika 

teoribildningar beskrivits ha en central roll för att utveckla tanken, ett verktyg genom vilket vi 

människor kan förstå vår omvärld, oss själva, varandra och vår historia (Kroksmark, 2011). 

Habermas (1996) förklarar sociala relationer och språket som centrala delar i sin 

kommunikationsteori. Han tillför en kritisk aspekt i vilken språkets sociala giltighet diskuteras 

och innebär att människor i socialt samspel med varandra kommer fram till vad som räknas 

som riktig och giltig kunskap i olika sammanhang. Det är i den kulturella gemenskapen som 

människor i samspel avgör vad som är god moral, rättvist och utgör giltig sanning (Habermas 

1996). Mead (1976) beskriver att språket i interaktion mellan andra människor kan skapa 

gemensamma bilder av vad som är viktigt och korrekt. Han argumenterar för symbolers 

betydelse, vilket innefattar gester, minspel och beteenden dvs. underliggande attityder och 

avsikten med det som kommuniceras. Människan kan i detta ständiga samspel skapa 

förståelsen för det sociala språkets alla delar i ett visst sammanhang. Denna kunskap blir ett 

verktyg inom individen för att sedan kunna påvisa gemensam förståelse och tillhörighet. Med 

andra ord vet indviden hur man för sig i ett visst sammanhang. “Det är internaliseringen inom 

individen av den sociala kommunikationsprocessen i vilken mening uppstår.” (Mead, 1976, s. 

18). Språkets utveckling är sammanflätat med personens identitetsbildning, vilka båda tar 

form i relation till den sociala interaktionen och dess sammanhang (ibid). Derluyn och 

Broekeart (2007) beskriver en situation där ensamkommande ungdomar står inför stor 

utveckling eftersom de är unga människor mitt i sin identitetsutveckling och dessutom står 

inför en helt ny social och praktiskt situation utan sina föräldrar eller anhöriga. De är sårbara 

i relation till all förändring som krävs, de traumatiska upplevelser de ofta bär samt den 

ensamhet de kan uppleva där de både behöver utveckla stark självständighet, motståndskraft 

mot svårigheter och motgångar samtidigt som de är helt beroende av olika myndigheter och 

personer. Denna situation av sårbarhet kräver personaltillgång med goda kunskaper och tid 

för att tillgodose behoven av omsorg och omvårdnad för att förebygga och undvika 

emotionella problem som ångest, depression, skuldkänslor, ät- och sömnsvårigheter (ibid). 

Wagaman (2011) poängterar att ungdomens medvetenhet om sina behov, sina egna 

svårigheter men även andras är viktigt för förståelsen av den egna situationen och sig själv. 

Det är även viktigt i relation till större sammanhang som utbildningssystemet, ekonomiska 

och politiska system (myndigheter) samt andra sociala system. När personal ser värde i 

ungdomens förslag, bidrag och agerande så stärks personens känsla av betydelse och värde 

vilket ger skyddande faktorer i andra sammanhang där de kan förhålla sig kritiskt till 

omvärldens svårigheter och orättvisor. Förståelse för den egna och andras sociala situation ger 

förmåga att visualisera social förändring och därmed ökar sannolikheten till empatiskt 

agerande för deltagande i samhället och utvecklingen av densamma. Språk och 
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kommunikation ger tankesätt och förmåga att se och förstå och därmed agera för sig själv och 

för andra (ibid). Ur ett socialpedagogiskt perspektiv så är individers identitetsutveckling och 

lärande alltid sammanflätade processer (Cederlund & Berglund, 2014). “Vi ser oss själva mer 

eller mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva omedvetet så som andra tilltalar oss, på 

samma sätt som sparven tar upp kanariefågelns ton tar vi upp språket omkring oss.” (Mead, 

1976, s. 68). 

Förväntan och socialisation i mötet mellan institution och individ 

Vad som förväntas och kommuniceras i språk, beteenden och attityder påverkar känslor av 

inkludering och exkludering och kan i förlängningen skapa motivation eller motstånd till 

individuell utveckling. I det dagliga mötet kommuniceras normer och värden av vad som 

förväntas av individen från personalen, institutionen och i förlängningen vilken medborgare 

samhället vill fostra (Madsen, 2006). Förståelse behövs för vad som skapar motivation, det 

sköra i ett möte som ger känsla av tillhörighet och inkludering. ”Pedagogiken handlar om att 

utröna villkoren för möjligheten till att nå den andre och huruvida den andre kan nå mig” 

(Selljber, 2007,s. 3). 

Människors handlande bygger enligt Habermas (1996) på två olika begrepp, livsvärld och 

systemvärld. I livsvärlden skapas grund till handlingar via kommunikation som i den 

kulturella kontexten skapar ömsesidig förståelse. I det moderna samhället har det som 

representerar systemvärlden, offentlig förvaltning och marknaden, andra grunder till 

handlingar som effektivitet, makt och pengar. Problemet blir när rationellt och strategiskt 

tänkande utifrån systemets grund för handlande tar över livsvärldens utrymme, eftersom 

negativa konsekvenser uppstår för individen när förmågan till etiska och moraliska 

ställningstaganden och förståelse som grund till ageranden inte ges plats. Det kan leda till 

känslor av utanförskap och kulturell utarmning genom individualiseringen från systemet. 

Vidare poängterar Habermas att om människor röster hörsammas och ges rätt att delta i de 

sammanhang de berörs av så möjliggörs solidaritet och gemenskap (ibid). 

Madsen (2006) har en kritisk hållning till samhälleliga institutioners påverkan på individer 

genom de processer som skapar avvikelse från vad som konstrueras som eftersträvansvärt och 

normalt. Det skapas höga krav på social anpassningsförmåga och i denna föds samhällets 

sociala kontroll där reaktioner på beteenden som anses avvikande, oroande eller besvärligt 

kategoriseras som personlighetsdefekter, sjukdom eller missanpassning. 

Cederlund och Berglund (2014) hävdar att samhällen alltid har stigmatiserat otillräcklighet 

och tillkortakommanden beroende på tidsanda och rådande kultursyn. De poängterar en risk 

med att kategorisera människor efter vad de inte kan, då detta kan skapa självuppfyllande 

profetior, människor anpassar sig och lever upp till förväntningar och de roller de blir 

tilldelade. Ett interaktionistiskt tankesätt innebär att människors identiteter och känsla av 

tillhörigheter skapas i socialt samspel. “Det innebär att de symboliska koder, den 

kommunikation med vilken vi bemöter människor med sociala problem, sätter agendan för 

deras egen problemförståelse.” (Cederlund & Berglund, 2014,s. 49). 

Mead (1976) hävdar en människas erfarenheter alltid har en social dimension eftersom 

individen alltid existerar i ett socialt fält med andra människor.  Han poängterar att alla 

handlingar oavsett om de är språkliga eller inte, i mellanmänsklig kommunikation, alltid 

påverkar den sociala situationen i någon grad samt att individ och samhälle skapar varandra. 
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Hessle (2009) beskriver ensamkommande barns etableringsprocesser som indelat i olika faser, 

där behov av trygghet kommer tidigt och följs av vilja att närma sig exillandets kultur. I mötet 

med den nya kulturen kan konflikter uppstå med den egna kulturen och här bör utrymme 

finnas för en transformation där båda kulturerna kan samsas genom utveckling av stolthet för 

ursprung men även känsla av tillhörighet till nya gemenskaper. Det kräver uppbyggnad av 

sociala nätverk och en boendemiljö där kulturell bakgrund respekteras och där inte krav på 

ensidig anpassning förmedlas (ibid). Wernesjö (2012) understryker vikten av att 

ensamkommande ungdomars egen problembeskrivning och egna perspektiv på sin situation 

skall tas i beaktande. Det beskrivs handla om demokrati men även att möjliggöra känsla hos 

ungdomen att det är möjligt att påverka sin situation om hänsyn tas till deras beskrivningar 

och åsikter.  Vidare anser Wernesjö att ungdomarnas perspektiv skulle vara av värde och 

kunna ge en generell sociologisk diskussion om sociala strukturer och tillhörighet till 

samhället. De problem och svårigheter en ensamkommande ungdom står inför kan inte bara 

hänvisas till traumatiska upplevelser i sitt tidigare liv, det finns svårigheter i den aktuella 

situationen vilka kan vara främlingsfientlighet, utanförskap och stora brister i möjlighet att 

påverka sin situation och ta kontroll över sitt liv. Att kategoriseras till en grupp med risk att 

utveckla patologiska avvikelser kan ha sin grund i den nuvarande situationen (ibid).  

I arbetet med ungdomar är det viktigt att ha ett synsätt där varje individ ses som en ung 

människa med många dimensioner och inneboende potential, att inte reducera personen som 

tillhörande en potentiell problemgrupp av asylsökande flyktingar (Kohli, 2006). I vardagliga 

kontakter mellan socialarbetare och klient byggs viktiga personliga relationer där motivation, 

ambition och värderingar kan både skapas och påverkas vilket är av vikt både på kort och lång 

sikt (Cederlund & Berglund, 2014). 

Empatins roll i relationsbyggandet 

Relationsbyggandet mellan personal och ungdomar kan stärka empatisk respons och forma 

en viktig grund för unga människor så att de kan utveckla känsla av att besitta egen styrka, 

erhålla stöd från omgivningen och få förståelse för sig själva i relation till sin omvärld 

(Wagaman, 2011). Gerdes och Segal (2011) beskriver empati som en medfödd mänsklig 

förmåga att identifiera sig med en annan persons känslor, vilket beskrivs vara extra viktigt i 

socialt arbete och fyller flera syften. Empati ger personalen bättre förmåga att balansera sina 

roller, bli effektivare och är viktigt i bemötandet av ensamkommande ungdomar för att skapar 

grund till anknytning. För att kunna skapa förståelse och bygga band med människor med 

stor sociokulturell skillnad är empati betydelsefullt (ibid). Det råder ingen konsensus om hur 

empati ska definieras men enligt många empatiforskare är tre vanliga komponenter förståelse, 

känsla och omsorg. Empati kräver både närhet och distans, en förmåga att bry sig om någon 

annan och samtidigt behålla sig själv (Eklund, 2013). Förmåga att känna med en annan 

beskrivs avgöras av att själv kunna känna känslor och ses som ett tecken på människans 

osjälviskhet, altruism. Där empatiska känslor ger motivation genom att starta och påverka 

individers engagemang och kan föda omsorg (ibid). De flesta utvecklingsteorier betonar den 

roll empati har för att skapa bra relationer i socialt arbete. Att nå framgång beskrivs vara 

beroende av empati, tolerans och genuint intresse för välbefinnandet hos sårbara grupper i 

samhället (King & Holosko, 2012). Empati har betydelse i stärkande av ensamkommande 

ungdomars förmåga att ta kontroll över sin sociala situation och lära sig hur de kan påverka 
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densamma. De kan även genom att utveckla sin egen empatiska förmåga forma en förståelse 

och medvetenhet vilket gör att de skapar förmåga att visualisera social förändring och se sin 

egen roll i densamma (Wagaman, 2011). Motivation till öppenhet och förändring kan enligt 

Cederlund och Berglund (2014) och Johansson (2006) skapas i ”goda sociala och mänskliga 

möten”. Hessle (2009) menar att de ungas upplevelse av att bemästra sin situation och att 

socialt kunna knyta an, har en avgörande betydelse för ensamkommande barns utveckling. 

Det kan handla om att ha strategier att ta sig genom skoltid, att få arbete och att lyckas etablera 

sociala nätverk.  

Bäärnhielm, Edlund, Ioannou och Dahlin (2014) påpekar att psykisk ohälsa kan uttryckas 

olika beroende på kulturell bakgrund och därför är det betydelsefullt att personal besitter 

tillräckliga kunskaper för att upptäcka, utvärdera och bemöta nyanlända med psykisk ohälsa. 

Ökad kunskap och utbildning beskrivs öka personalens trygghet i hur de kan närma sig 

individen och minska känslan av kommunikationssvårigheter i hanteringen av denna sårbara 

situation. Med kunskapen förstärks tryggheten gällande hur personalen ska bemöta en 

nyanländ för att kunna ge det stöd och omsorg som denne behöver (ibid). Ascher (2009) 

betonar vikten av stöd och omsorg för att hantera svårigheter och trauman. Att bygga nya 

sociala nätverk via skola, boende och andra stödjande kontakter är hälsofrämjande. Kunskap, 

respekt, omsorg och kärlek kan kompensera för svårigheter som ensamkommande har 

upplevt medan upplevelse som misstänkliggörande, våld och främlingsfientlighet är 

riskfaktorer (ibid). 

Bemötande och relationsskapande 

Möten och hur bemötande sker utgör byggstenar för skapandet av en människa, från livets 

början där formande av barnet påbörjas och vidare i livets alla mellanmänskliga möten 

(Johansson, 2006). Ensamkommande barn bär på uttalade och outtalade världar i sin väntan 

på asyl och oavsett hemlighållande av sanning eller förnekelse av sin historia så bör alla 

bemötas med respekt och empati (Kohli, 2006). 

I socialt arbete sker relationsbyggande, där tillit skapas vilket kan ge ungdomar förmåga att 

förstå sig själva, sin historia och sin situation och i det mobilisera sin kapacitet och sina 

förmågor (Brunnberg & Hart, 2016; King & Holosko, 2012). 

Mötet mellan personal och individ på en institution är omgärdat av riktlinjer och regler. Däri 

ligger en ojämn maktfördelning att förhålla sig till. Individ möter inte bara en professionell i 

sitt yrke utan även ett institutionssystem. Här krävs hos personal, förmåga att förhålla sig till 

hur förtroende, tillit och omsorg kan utövas när social interaktion rör sig på olika nivåer 

(Johansson, 2006). Vidare diskuterar Johansson att delaktighet är av betydelse för att 

åstadkomma goda möten. Dessa goda mötens betydelse för att skapa motståndskraft hos 

ensamkommande barn poängteras av Brunnberg och Hart (2016), delaktighet är också 

avgörande för att stärka individen (Cederlund & Berglund, 2014; Kohli, 2006; Wagaman, 2011; 

Wernesjö, 2012) och dessutom är delaktighet en mänsklig rättighet och möjligheten till 

deltagande påverkar förutsättningarna till rätten att delta (Stern, 2007). 

Brunnberg och Hart (2016) behandlar en modell för att skapa förmåga till positiv utveckling 

för ensamkommande ungdomar, trots svårigheter och motgångar. Basen beskrivs vara 

individens delaktighet och engagemang från, för individen betydelsefulla personer. De 

beskriver vidare att arbetet handlar om att ungdomarna ska ha möjlighet att skapa goda 
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relationer som bibehålls, förstå och hantera sig själv i lärprocesser och kunna leva på ett tryggt 

och bra sätt. Det behövs stöd för att forma nya hoppfulla anknytningar och goda relationer är 

av stor vikt för att skapa välmående. Personalens förmåga att vara kreativ och agera intuitivt 

i bemötandet av ungdomen beskrivs ha betydelse för positiv utveckling. Det kan i en svår 

situation vara en enda ny erfarenhet som ger nya perspektiv och kan skapa hoppfullhet, därav 

hävdas vikten att med envishet söka lösningar och behålla hopp om framgång. Vidare beskrivs 

hoppfulla anknytningar vara människor som bryr sig om ungdomen (ibid). För att kunna 

stärka en annan människa krävs god relation mellan människor, upplevelse av mening och 

känsla av sammanhang. Ett bra professionellt bemötande bör vara av personlig karaktär. 

Återhämtning och motståndskraft är mänskliga processer vilka växer fram i sociala 

sammanhang och via “mänskliga rum”. Vardaglig samverkan ger “sidovinster” där en 

promenad, gemensam träning och läxläsning för en ungdom kan utgöra “emotionella 

värmekällor” (Cederlund & Berglund, 2014). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för, beskriva och medvetandegöra hur 

personalen uppfattar att de skapar förutsättningar för motivation till utveckling i det dagliga 

mötet med ensamkommande ungdomar på ett HVB-hem i en Svensk kommun. 
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Metod  

Ansats 

Utifrån studiens syfte att skapa förståelse och medvetandegöra hur personalen upplever att 

de motiverar ungdomarna i det dagliga mötet på HVB-hemmet, valdes en kvalitativ ansats. I 

studien söktes kunskap utifrån personalens subjektiva erfarenheter om det sammanhang som 

ungdomen och personalen samverkar i. En kvalitativt inriktad undersökning, enligt både 

Alvesson och Sköldberg (2008) och Bryman (2011), har en filosofisk och teoretiskt inriktning 

med en upplevelseorienterad och tolkande syn på hur ny kunskap nås, samt ett synsätt att 

sociala företeelser skapas via socialt samspel och förändras över tid. Vidare gav en kvalitativ 

ansats metoder med möjlighet att studera fenomen i dess naturliga miljö där förståelse erhölls 

utifrån att tolka den innebörd som de aktuella människorna gav densamma.  

Studien har inspirerats av en hermeneutisk ansats, utifrån Alvesson och Sköldbergs (2008) 

beskrivning av hermeneutiken som en variant av en reflektiv och tolkande ansats där möjliga 

innebörder söks hos det som studeras. Ansatsen beskrivs som en holistisk kunskapsteori där 

helheten byggs av tolkningar utifrån subjektiva erfarenheter (ibid). Bryman (2011) poängterar 

att empati och inlevelseförmåga är viktiga delar i hermeneutikens tolkande arbetssätt. 

Arbetssätt och fokus i studien har inspirerats av dessa hermeneutiska beskrivningar där 

förförståelse, tolkningar och analys har används för att konstruera en helhetsbild av hur 

personalen på HVB-hem beskriver sina erfarenheter. Studien innehåller även en kritisk ådra i 

relation till vårt aktuella samhällsfenomen, delaktighet/integration.  

Då hermeneutiken är en omfattande och inte helt en enhetlig teori, kan den upplevas spretig 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Därför har studien utöver fokus på att beskriva individers 

livsvärld som hen uppfattar den, inspirerats av Jürgen Habermas och George Herbert Mead 

(1863-1931) för att ringa in vad i hermeneutiken som betonas i undersökningen. Habermas 

(1996) diskuterar i sin kommunikationsteori dialogen och språket mellan människor och 

“deliberativ demokrati” som viktigt för att överföra demokrati genom delaktighet där allas 

röst är av samma värde (ibid). Dessa beskrivningar stämmer väl överens med perspektivet på 

lärande, där språk och social interaktion utgör en grundidé gällande lärande och förändring i 

syfte att skapa deltagande. Habermas teorier har inspirerats till ett synsätt att lärandet är 

situerat och sker med hjälp av kommunikationen i mötet mellan människor. Mötets betydelse 

stärks i enlighet med Mead (1976) gällande människans formande och identitetsbildning där 

detta beskrivs ske i interaktion i just mötet mellan människor. Enligt Mead är verkligheten och 

dess förutsättningar en förståelse som skapas och konstrueras gemensamt i social interaktion 

vilket kan ge en överensstämmelse av sanning och verklighet, intersubjektivitet (ibid). 

Habermas och Meads teorier har gett ett perspektiv på sociala relationer, kommunikation och 

språkets betydelse i relation till personalens uppfattning av hur de motiverar ungdomarna till 

utveckling och lärande för deltagande/integrering. 

 

Vi är samtalande varelser för vilka språket är en grundläggande realitet. Samtalet är inte 

bara en specifik empirisk metod: det är också ett grundläggande sätt att frambringa kunskap 

och bygger på föreställning att människans värld är en samtalsvärld. (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 323) 
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Urval 

Urvalet inför datainsamlingen har baserats på det Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt 

och målinriktat urval. Det målinriktade urvalet gjordes i flera steg, vilket har inneburit att i ett 

första steg valdes HVB-hem för ensamkommande barn inom bestämda geografiska områden 

som skulle möjliggöra deltagande av båda studieledarna vid datainsamlingen. I ett andra steg 

formades en urvalsram innehållande kriterier som bestod av fast anställd personal på HVB-

hem för ensamkommande barn, antingen asylsökande barn eller barn med uppehållstillstånd. 

Därefter kontaktades en enhetschef för förfrågan om medverkan i studien via mail och telefon. 

Studien presenterades för anställda i verksamheten och förfrågan om intresse att delta 

ställdes. Då intresse fanns hos personalen så fick studieledarna möjlighet att vid en 

medarbetarkonferens kort berätta om studien och hur intervjuerna skulle gå till. Tider för 

intervjuer bokades och missiv (se bilaga 2) delades ut till intresserad personal. Det fanns en 

förhoppning att genomföra tio intervjuer, dock var det endast åtta som anmälde sig frivilligt 

och på grund av deras arbetsschema kunde intervjuas på tidpunkter där båda studieledarna 

hade möjlighet att närvara. 

Urvalet kom att bestå av åtta personer med olika akademisk utbildning. Tre var socionomer, 

en beteendevetare, en etnolog, en hälsopedagog, en samhällsplanerare och en person som var 

både terapeut och socionom. Åldersspannet i urvalet var från 25 till 58 år, den genomsnittliga 

åldern var 40 år. Av de åtta intervjupersonerna var det endast en man. Fem intervjupersoner 

arbetade på avdelning med asylsökande ungdomar och tre arbetade med den del av 

verksamheten där ungdomarna fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Urvalet är därmed 

målinriktat, då intervjupersonernas yrke var målstyrt för att öka möjligheten att få djup och 

förståelse i frågorna med relevans för studien. 

Studieledarna har medvetet valt att kontakta ett HVB-hem som ingen av studieledarna har 

kontakter på eller en relation till, detta för att undvika påverkan utifrån tidigare erfarenheter 

och relationer som kan ge eventuell skevhet. 

Datainsamlingsmetod 

För att skapa förståelse för och medvetandegöra hur personalen upplever att de motiverar till 

förändring och lärande i det dagliga mötet med ensamkommande ungdomar, har kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer använts för datainsamling. Metoden har valts då den ger en för 

studien passande kombination av viss struktur och samtidigt önskad flexibilitet. Enligt 

Bryman (2011) passar halvstrukturerade intervjuer bra då det råder viss tidsbegränsning i 

kombination med liten erfarenhet att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket var ett av skälen 

till vald datainsamlingsmetod. En intervjuguide hjälpte till att hålla strukturen samtidigt som 

formen möjliggjorde uppföljningsfrågor vilket tillät intervjuerna att bli levande och följsamma 

samtal.  

Två pilotintervjuer genomfördes för att se om frågorna i intervjuguiden fungerade som 

tänkt, om ordningen kändes bra och huruvida frågorna var tydliga. Pilotintervjuerna 

resulterade i tillägg av en fråga och ändring av några ordval i övrigt fungerade frågorna 

mycket bra. Pilotintervjuerna gav också en uppfattning om att ca 45-60 minuter behövdes 

avsättas för varje intervju. 

“... kvalitativ forskning kan leda till valida beskrivningar av den kvalitativa mänskliga 

världen, och att den kvalitativa intervjun kan ge oss valid kunskap om vår samtalsverklighet.” 
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(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 321). Denna beskrivning kan tolkas som att intervjumetoden vid 

forskningsprocesser är en kunskapsproducerande handling och att intervjun i studien är ett 

meningsskapande verktyg, där datan har skapats i samtal mellan de som intervjuar och den 

som blivit intervjuad. Detta motiverade valet av intervjumetoden då studien ämnade att både 

söka förståelse för och medvetandegöra personalen om deras uppfattningar. Medvetenhet kan 

tänkas öka genom att intervjupersonerna reflekterar och sätter ord på upplevelser och synsätt 

i berörda frågor under och efter genomförd intervju. 

Det empiriska materialet är något som skapades tillsammans i interaktion och de berättelser 

som erhölls är inte utan samband med den som intervjuar. Det insamlade materialet bör ses 

som en social konstruktion och kunskapen blir därmed vare sig objektiv eller subjektiv utan 

snarare intersubjektiv enligt Kvale och Brinkmann (2009). 

Kvale och Brinkmann beskriver hur “... den mening som konstrueras i interaktionen 

rekonstrueras senare under intervjustudiens senare stadier” (2009, s. 322). 

Instrument 

En intervjuguide (se bilaga 1) har utformats och är ett vanligt instrument när datainsamling 

sker genom intervjuer. Intervjuguiden var ett stöd under intervjuerna och gav en ram vid 

datainsamlingen genom att ge viss struktur med syfte att säkerställa att samma områden 

behandlades i alla intervjuer, något som Bell (2016) beskriver att en intervjuguide kan utgöra. 

Vid kvalitativa intervjuer så utgör en intervjuguide enligt Bryman (2011), en enklare lista med 

övergripande teman och enligt Kvale och Brinkmann (2014) påverkar vald analysmetod hur 

intervjuguiden utformas. Intervjuguidens struktur har inspireras av båda Kvale och 

Brinkamann (2014) samt Bryman (2011) beskrivningar gällande intervjuguider och innehåller 

tre övergripande teman med tillhörande frågor. Ordningen på tema och frågor följde det som 

Hartman (2004) benämner trattekniken, där tema och frågor inledningsvis var mer allmänna 

för att i slutet vara mer precisa. Det gällde även ordningen på de tre teman som undersöktes i 

intervjuerna, först övergripande om integration sedan delaktighet för motivation och sist 

empati och dess betydelse för relationsbyggande och individuell utveckling (se bilaga 1). 

Tanken med denna teknik var att möjliggöra egna och friare reflektioner och associationer 

innan mer detaljerade frågor ställs vilket styr intervjupersonen i större utsträckning. 

Intervjuguidens teman är sprungna ur studiens syfte och den tidigare forskning som 

återfinns i bakgrunden. Intervjufrågorna formulerades med hänsyn till att ge möjlighet till 

förståelse av intervjupersonens uppfattningar och livsvärld med en del flexibilitet, vilket av 

Bryman (2011) beskrivs viktigt.  

Bryman (2011) och Hartman (2004) tar båda upp att det kan vara värt att notera faktorer som 

handlar om beteenden hos intervjupersonerna som minspel, nervositet eller annat som kan 

var värt att notera inför analysen. Sådana noteringar gavs utrymme för i intervjuguiden (se 

bilaga 1). 

Procedur 

Vid datainsamlingen eftersträvades balans mellan struktur och flexibilitet. I de öppna frågorna 

kunde personalen reflektera relativt fritt och i det möjliggjordes aspekten att medvetandegöra 

personalen om deras upplevelser och förhållningssätt. Värt att notera i relation till syftet att 

medvetandegöra hur personalen upplever att de motiverar ungdomen, var att så gott som alla 
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intervjupersoner visade att de reflekterade och tänkte efter medan de svarade på frågor. En 

intervjuperson uttryckte det egna värdet i att få höra sina egna reflektioner.  

Vid genomförande av datainsamlingen eftersträvades att åstadkomma likvärdiga 

förutsättningar vid varje intervju, där samma rum, samma placering och andra 

tillvägagångssätt följdes. Alla intervjuer utom en genomfördes i samma rum. Vid varje 

intervju informerades intervjupersonerna återigen om vetenskapsrådets etiska 

huvudprinciper gällande frivilligt deltagande, hantering av materialet och hur deras 

anonymitet eftersträvades. Med andra ord vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter som 

utförarna har. Information gavs gällande intervjuns längd, uppskattningsvis 45-60 minuter. 

Majoriteten av intervjuerna tog ca 60 minuter. Efter intervjupersonernas tillåtelse har 

intervjuerna spelats in med en nedladdad applikation, AVR (Awesome Voice Recorder for 

MP3) till mobiltelefoner. 

För att minska risken för att teknik skulle orsaka bortfall i empiriskt material om någon 

ljudfil skulle förstöras eller inte fungera korrekt, så skedde inspelning på två olika 

mobiltelefoner. Samtliga intervjupersoner godkände inspelning och svarade på alla frågor 

som ställdes.  

Beroende på intervjupersonens eget flöde och tankar i berättelserna så kunde viss flexibilitet 

göra att områden eller frågor berördes i annan ordning än den uppställda strukturen i guiden. 

Detta för att ge ett flyt i intervjun så att det inte blev begränsande för intervjupersonen, utan 

möjliggjorde fri formulering men inom studiens teman. Följdfrågor användes flexibelt utifrån 

intervjupersonernas svar och reflektioner på huvudfrågan. Efter varje intervju tackades 

intervjupersonerna för deras bemötande, tid och deltagande.  

Värt att notera är att båda studieledarna har varit delaktiga i alla olika processer vid 

genomförandet av uppsatsen, då alla delar bearbetats gemensamt via delade dokument, 

hangout eller telefonsamtal. 

 

Analys 

För att systematiskt tolka den insamlade datan har teorier och teoretiker som presenterats i 

bakgrunden samt studieledarnas förförståelse används som ett verktyg att förstå det 

pedagogiska problemet, där analysen utgår ifrån det empiriska materialet. Analysprocessen 

har inspirerats av den hermeneutiska filosofin gällande tolkning av det insamlade 

datamaterialet. Vilket enligt Hjerm & Lindgren (2010, s. 182) innebär att, “Forskarna har ett 

perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv.”  Bryman (2011) 

menar att flexibilitet är viktigt samt en portion strukturlöshet där teorier och begrepp springer 

ur empirin och utgör resultat av forskningsprocessen, vilket ligger i linje med hur 

analysprocessen har böljat fram och åter med ändringar och nya insikter i ett nät av tolkningar. 

Målet med analysen i denna studie var att forma en bild av verkligheten och nå en djupare 

förståelse för intervjupersonernas beskrivningar av hur de uppfattar att de skapar 

förutsättningar för motivation till utveckling i det dagliga mötet med ungdomarna på HVB-

hemmet.  

Att kunna lyssna på materialet flera gånger har resulterat i ny förståelse och nya upptäckter 

av innebörder i uttalanden. Redan vid en första lyssning på intervjuerna gavs insikt om större 

innehåll än det innehåll som uppfattades vid intervjutillfället av oss studieledare. Det stämmer 
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bra med fördelar beskrivna av både Bryman (2011) och Bell (2016), där de förklarar att kunna 

lyssna flera gånger på datamaterialet vid kodning och kategorisering underlättar 

analysarbetet och ger bredare förståelse. 

Eftersom alla intervjuer gjordes på två dagar kunde analysprocessen ta vid i nära anslutning 

till genomförda intervjuer, detta genom att först avlyssna det inspelade materialet och därefter 

transkribera desamma. I denna studie har både upprepat lyssnande och bearbetning av 

transkriberad text använts i analysen. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

analysens första del, så skaffades först en intuitiv uppfattning av materialet som helhet och 

det av båda studieledarna på var sitt håll. Nästa steg innebar återigen individuell tolkning av 

texterna inför formande av teman, detta med hänsyn till intervjuguidens tre teman men även 

i relation till empiriskt innehåll. Vilket kan ses som en tematisk analys där texten 

strukturerades genom färgkodning, där olika färger symboliserade olika teman. Därefter 

gjordes jämförelser av studieledarnas två enskilda analyser för att se hur väl dessa stämde 

överens. Samtal om eventuella olikheter fördes för att uppnå en gemensam förståelse. Det 

kommande steget innebar tolkning och kodning av innehållet i texterna i relation till 

temaindelningen. Den gemensamma analysprocessen var omfattande och det blev naturligt 

med upprepat ifrågasättande av de kategorier som formulerades i relation till empirin inför 

sammanställning av resultatet. Flera gånger flyttades delar, kategorier och hela teman bytte 

skepnad. Det var en process som böljade fram och åter mellan transkriberat material och 

tolkningar i resultatet samt upplevd helhet och de olika delarna. Då det mer tydligt framstod 

hur delarna var sammanlänkade och båda studieledarna var överens om struktur, 

kategoriseringen och kodning av materialet, hade följande tre teman utkristalliserats: 

 

 Förståelse av roller och situationer 

 Relationsskapande och delaktighet samt  

 Bemötandet och empati.  

 

Till dessa teman hade underkategorier skapats gällande viktiga faktorer som gav ytterligare 

och eller djupare förståelse vilket framträtt under analysarbetet. Det var vid tolkningen för hur 

teman och underkategorier förhöll sig till varandra och samverkade som en större förståelse 

för personalens livsvärld formades, liknande samband menar Bryman (2011) & Hartman 

(2004) eftersträvas i studier med en hermeneutisk ansats. Beskrivet tillvägagångssätt 

motiverades av att studien inspirerades av en hermeneutisk ansats där analysprocessen 

skedde i flera varv. Denna cirkularitet kan liknas med vad Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver som den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, vilken möjliggör djupare förståelse av 

mening genom upprepad bearbetning av material för tolkning och analysering. Gradvis 

kunde slutsatser formuleras i analysen, det vill säga en summering av resultatet. 

Sammanfattningsvis har studiens analys skett genom bearbetning av det empiriska 

materialet i en omfattande och dynamisk process en rörelse mellan ingående delar och 

uppfattad helhet. Detta i strävan att skapa en bild av verkligheten genom förförståelse, 

empirin och ny förståelse där kontext och subjektiva berättelser utgör kärnan. 
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Etiskt ställningstagande 

Studien tillämpar HSFR´s forskningsprinciper för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och vetenskapsrådets regler för god forskningssed (HSFR, 2016). 

Individskyddskravet och forskningskravet följs genom att ta hänsyn till de grundläggande 

huvudkraven som HSFR presenterar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentitetskravet och nyttjandekravet. Intervjupersonerna har fått ett missiv (se bilaga 2) 

där information lämnas i vilken riktlinjerna efterföljs, dessutom upprepades viktiga delar 

ännu en gång vid själva intervjun, (se bilaga 1).  Varje intervjuperson har fått information om 

att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. 

Utöver samtycke för deltagande inhämtades samtycke för inspelning av intervjun. 

Datamaterialet har hanterats konfidentiellt för att skydda personuppgifter och anonymitet för 

de som intervjuats och valt HVB-hem. Anonymitet eftersträvas genom att verksamhet och 

personer inte namnges i studien. Varje deltagare informerades om syfte och användning av 

studien i missivet och vid intervjutillfället och att examensarbete kan komma att publiceras på 

DiVA portalen. 

En etisk aspekt som tagits hänsyn till är att i inspelat material, i intervjuguider och 

anteckningar undvika att nämna namn på verksamhet eller personer. I resultatet hänvisas till 

citat där intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn oberoende av könstillhörighet

  

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ ansats och kvalitativa metoder var intimt förknippade med det som 

studien eftersökte i syfte och problemformulering. I enligt Bryman (2011) söktes med valda 

kvalitativa metoder insikter och förståelse snarare än statistiska analyser och mätningar.  

Studien har byggt på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och enligt Bryman (2011) 

används sällan slumpmässiga urval vid kvalitativa intervjuer, utan urvalet sker då på andra 

sätt. Vilket kan motivera studiens urval av ett målstyrt urval, där en särskild verksamhet 

valdes ut med personal som ansågs kunna ge svar på studiens syfte. Det hade varit önskvärt 

med några intervjuer till för att möjliggöra större bredd, det kan dock sägas att viss mättnad 

upplevdes vid intervjuerna då likartade svar återkom.  

Balansgången vid en halvstrukturerad kvalitativ intervju är att få svar på vad 

intervjupersonen tycker är viktigt gällande fastställda teman, utan att direkt fråga om vad som 

anses viktigt, flexibilitet skall kombineras med lagom struktur. Val av halvstrukturerade 

intervjuer uppfattades logiskt utifrån syftet i studien, dess omfång och tidsperspektiv. Öppna 

intervjuer hade kunnat tillföra ett empiriskt material med mindre påverkan av de frågor som 

ställdes och ökad flexibilitet, risken hade varit sidospår som inte motsvarade studiens syfte. I 

enligt med Bryman (2011) uppfattades halvstrukturerade intervjuer i jämförelse med 

ostrukturerade intervjuer ge ökad tillförlitlighet samtidigt som metoden var flexibel och gav 

möjlighet för individen att uttrycka sig med viss frihet.  

Vid alla intervjuer finns en risk för påverkan av olika slag (Bell, 2016; Hartman, 2004). 

Förutom avgränsade öppna frågor och ordningen på frågorna, kan även en tidigare händelse 

eller något intervjupersonerna läst eller hört strax innan intervjun påverkat svaren. Vid en 

intervju hade intervjupersonen med sig en praktikant som under tystnad deltog vid intervjun. 
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Det kan ha påverkat alla i rummet då förutsättningarna ändrades eftersom en ny person var 

närvarande men inte aktiv.  

Processerna för datainsamling och analys upplevdes vara dynamiska och inte linjära. En 

svårighet var att i stunden anpassa frågorna till intervjupersonen och att förhålla sig neutral. 

Värt att notera är insikten om hur otroligt svårt det är att inte påverka och styra vid 

datainsamlingen därför skall det tas i beaktande att påverkan har skett utifrån förförståelse 

och förväntningar. Exempelvis genom instämmande nickningar och andra uttryck vid 

intresse.  

Alla inspelningar av intervjuerna lyckades på båda mobiltelefonerna och fördelar med 

ljudupptagningarna var att full uppmärksamheten under intervjun kunde ägnas åt att lyssna 

på de berättelser och svar som intervjupersonen gav, i enlighet med fördelar som både Bell 

(2016) och Bryman (2011) poängterat. Inspelning möjliggjorde fokus på att förstå, fånga upp 

intressanta spår, ställa sonderingsfrågor och andra följdfrågor utan tankar på vad som skall 

antecknas för korrekt återgivning. En risk med inspelning kan vara att en del intervjupersoner 

kan hämmas och ärlighet gå förlorad när en ljudupptagning görs och medvetenhet om att 

orden kan sparas till eftervärlden men en fördel då ingen bedömning behöver göras i 

intervjuögonblicket av vad som skulle antecknas och var intressant för studien (Bryman, 2011). 

Vid intervjuerna uppfattade inte studieledarna någon osäkerhet inför inspelning men en 

person var intresserad av att få läsa sina uttalanden och det kan vara ett tecken på att vilja 

försäkra sig om kvalitet på de egna berättelserna och svaren. Dessutom, för att som Bryman 

(2011) påtalar, inte missa avslutande och kanske viktiga uppgifter som kommer om en 

intervjuperson slappnar av och blir förtrolig efter ställda frågor, fick ljudupptagningen vara 

på under tiden som intervjun avrundades och avslutades. Dessa sista minuterar när 

studenterna berättade att alla frågor var avklarade och samtalet blev mer allmänt gav upphov 

till flera mer fria berättelser, där intervjupersonen reflekterade helt fritt oberoende av frågor.  

Med stöd i Bells (2016) rekommendationer sparades allt material tills studien var klar då det 

inte kvarstår eventuella behov av kontroll av datamaterialet. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Denna studies innehåll bygger på tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och empiriskt 

material vilka sammantaget genererat slutsatser. En grundfråga kan anses handla om vad som 

accepteras som giltig kunskap och sanning (Bryman, 2011).  

 

... it is important to acknowledge at the outset that particular philosophical underpinnings 

or theoretical orientations and special purposes for qualitative inquiry will generate different 

criteria for judging quality and credibility. (Patton, 2002, s. 542). 

 

Beroende på filosofisk och teoretisk utgångspunkt samt syftet med en studie så krävs olika 

kriterier för att möjliggöra kvalitativ bedömning. För att stärka giltighet gällande studiens 

presentation av aktuell forskning har endast granskade artiklar och avhandlingar använts. Det 

empiriska materialets giltighet hör samman med hur lämpliga intervjufrågorna var för att 

svara på studiens syfte (Bell, 2016). Bryman (2011) hänvisar till två mer lämpliga begrepp för 

kvalitativ bedömning; tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet beskrivs handla om en studies 
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trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt något som Bryman (2011) tar upp som att styrka 

och konfirmera. För att öka trovärdigheten har vetenskapliga metoder följts samt eftersträvad 

försäkring att förståelse av intervjupersoners beskrivning stämmer genom upprepning eller 

sammanfattning av det som sagts. För att öka överförbarheten har studien eftersträvat 

noggranna och detaljerade beskrivningar av sammanhang och fenomen. Tillförlitligheten 

eftersträvas genom att uppfylla kraven på transparenta processer, att studiens alla delar har 

förklarats så tydligt och öppet som möjligt. Intervjuguiden samt missiv är bifogade (se bilaga 

1 och 2) för att öka öppenhet. Äkthet förklaras av Bryman (2011) öka genom att ge en rättvis 

bild, där de åsikter som framkommer verkligen redovisas och genom ökat reflekterande och 

lärande genom studiens genomförande för intervjupersonerna själva. Det som eftersträvats i 

studien var att öka medvetenheten och möjliggöra reflektioner genom att diskutera och ställa 

frågor vid själva intervjun. Det kan öka personers förståelse av den egna sociala situationen 

och kanske även av andras uppfattningar både vid reflektioner och samtal mellan personalen 

inför och efter intervjuernas genomförande samt vid läsande av rapporten där andras 

berättelser kan ge ny förståelse eftersom deltagarna har efterfrågat examensarbetet för 

ytterligare reflektion och lärande. 

I studien har en balansgång förts mellan att ha viss struktur för att ge tillförlitlighet till 

studien samtidigt som flexibilitet och ifrågasättande av tolkningar krävs för att, i enlighet med 

Bryman (2011), inte fastna i förutbestämda förhållningssätt och teoribildning vilket i just 

kvalitativa studier är en svårighet för att undvika bias och styrning. 

Ökad interbedömar reliabilitet har eftersträvats genom att lyssnande och analyser först gjordes 

på var sitt håll, för att sedan tillsammans jämföra de enskilda analyserna, för att se hur väl de 

överrensstämde. För att vid transkribering behålla tillförlitligheten och minska risk för 

feltolkningar av pauser och ordval så har både utskrifter och inspelning bearbetats parallellt i 

analysfasen. 

En kvalitetsfråga kan vara förmågan att under processen olika delar kontrollera, kritiskt 

ifrågasätta tolkningar och resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Studieledarnas förförståelse har 

diskuterats innan och under forskningsprocessen för att undvika allt för stor påverkan av både 

insamlingen och tolkningen av empiriskt material. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att 

ledande frågor inte bara skall ses som ett problem utan som ett verktyg för att pröva 

tillförlitlighet i svar och bekräfta förståelse av svar, genom vilket reliabiliteten anses stärkas. 

Det viktiga är inte huruvida frågor är ledande utan om de leder till kunskap som är värdefull 

och tillförlitlig. 
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Resultat  

Här nedan presenteras delarna som tillsammans utgör en bild av verkligheten utifrån 

intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter. Resultatet av intervjuerna förs fram i 

form av de teman som utkristalliserats i analysprocessen, dessa har bildats i relation till den 

intersubjektiva tolkning som gjorts av råmaterialet men även med hänsyn till de områden som 

berörs i intervjuguiden. De teman som presenteras i resultatet är följande; 

 

 Förståelse av roller och situationer. 

 Relationsskapande och delaktighet. 

 Bemötande och empati. 

 

Varje tema har indelats i underkategorier i strävan att skapa tydlighet i detta sammansatta och 

komplexa problem som studien undersöker där många faktorer påverkar, samverkar och går 

in i varandra. Därför återkommer begrepp och faktorer i de olika kategorierna men med 

djupare mening vilket också förtydligar och ger en förståelse för hur delarna bygger en 

komplex helhet. Resultatet presenterar personalens uppfattning av hur de skapar 

förutsättningar för motivation som påverkar utveckling och lärande och i förlängningen 

integration. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjucitat bör återges i lättförståeligt skriftspråk i 

slutrapporten. Därför har de citat som förekommer i detta avsnitt, skrivits om i de fall där de 

har varit svåra att begripa pga. exempelvis dialekt eller svårförståeligt talspråk. Vid citaten 

återges intervjupersonerna med fiktiva namn oberoende av kön, för att värna om deras 

anonymitet.  

 

Förståelse av roller och situationer 

Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av att deras förståelse och hur de tolkar sin roll 

påverkar hur dom interagerar med ungdomarna i de dagliga mötet. Intervjupersonerna 

beskriver människan som en social varelse och i detta framstår tillhörighet och 

meningsskapande som viktiga faktorer för ungdomarnas förändring och lärande, det uttrycks 

som en existentiell fråga. 

 

Personalen roll 

Alla intervjupersoner beskriver sin roll som komplex, mångsidig och bred. De menar att 

personal ska vara en trygg vuxen person vilken i många delar ersätter en föräldraroll, 

samtidigt som de skall vara professionella i sin yrkesroll och en myndighetsperson. En 

tolkning av det som kommunicerats av de intervjuade är att det finns svårigheter vid 

gränssättning och balansgången mellan att vara professionell, personlig och privat i sitt 

förhållningssätt till ungdomen. Den komplexa rollen gör även att det kan vara svårt för 

ungdomarna att förstå hur de skall förhålla sig till personalen och vad deras roll innefattar. 

Respekt skall upprätthållas och relationerna ska inte utvecklas till kompisrelationer. Samtidigt 

eftersträvas en känsla av trygghet och tillit mellan ungdom och personal. 
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Min huvuduppgift är att vara ett stöd för dom här ungdomarnas i deras vardag och 

hjälpa dom till ett självständigt liv och det innebär ju i princip allt... man blir ju som 

en slags extraförälder... plus att vi är myndighetspersoner och har kontakter med 

andra myndigheter. (David) 

 

Om jag skulle ta ett syfte med varför vi är här. Vi är nån slags pedagog, mentor, 

coach och nån som ska skapa förtroende och bygga relationer med våra ungdomar. 

(Helena) 

 

 ... man ska inte vara nära i det avseende att man utlovar en slags vänskap… jag är 

också ett slags myndighets person… där man måste sätta tydliga gränser. Om jag 

inte håller det blir det blir det liksom känslomässigt konstigt för dom men också svårt 

för mig och det här är något som man hela tiden måste ha lite koll på. För dom vill 

ju gärna bjuda in en till vänskap. (Håkan) 

 

Personliga erfarenheter och att vara personlig beskrivs som ett bra verktyg för att ungdomen 

skall förstå sig själv, vad som händer, sina känslor, kulturella skillnader och de förändringar 

som krävs för delaktighet. Flera intervjupersoner uttrycker tidsbrist som ett problem för att 

hinna alla delar i det omfattande arbetet, att vara närvarande, ge omsorg, sköta administration 

och kunna fånga upp ungdomar i deras aktuella situation. 

 

Dom frågar mig också privata saker... jag har börjat säga att jag har haft det svårt 

och berättat att jag också har varit nedstämt och hur jag hanterade, hur det hjälper 

mig... där känner jag att det hjälper att jag säger att jag förstår dig, jag har också 

varit i en liknande situation. (Gunnel) 

  

... att förstå vem jag är och varför jag är kontaktperson, vad syftet är. Vad de ska 

använda mig till. Om jag då gör det på ett sätt som fungerar för ungdomen så märker 

jag rätt fort att ungdomen knyter an till mig på rätt sätt och då går det fort att få in 

dem på läxläsning, få in dom på praktik… (Håkan) 

 

Citat nedan uttrycker tidsbristen som ett problem: 

 

Det som jag tycker är tråkigt är att jag hinner alldeles för lite att bara vara med 

ungdomarna. Samtidigt hinner jag alldeles för lite av det andra jag ska göra också… 

(David) 

 

Tillhörighet 

Majoriteten uttrycker en medvetenhet om vikten av tillhörighet då människan beskrivs vara 

en social varelse. Intervjupersonerna betonar betydelsen av att bygga relationer och skapa 

förtroende hos ungdomarna, för att de ska känna tillit och stöd vilket kan motivera till lärande 

och delaktighet i samhällets olika gemenskaper. Därav framstår det som ett problem när 

ensamkommande barn kategoriseras, grupperas och beskrivs som ett avvikande fenomen, 



 

 

18 

något som beskrivs utgöra grund till fördomar och kan ge en känsla av utanförskap hos 

ungdomen. 

 

Citat nedan visar betydelse av att förmedla tillhörighet: 

 

Det är jätteskönt för många att vi ringer när dom inte är hemma och frågar vart dom 

är… Jag säger inte när kommer du till boendet, utan jag säger när kommer du hem? 

De tillhör ett sammanhang kanske ett hem som de aldrig haft innan. Så det är 

jätteviktigt! (Anna) 

 

Jag tycker inte människor är ensamma varelser. Vi behöver andra människor, utan 

socialt liv så rasar allt... oavsett hur motiverad man är, och vilka mål man har, rasar 

allt. Motivationen försvinner det finns ingen utväg och världen är inte värd 

någonting. (Gunnel) 

 

Citat som vittnar om vikten av att inte gruppera och kategorisera ungdomarna:  

 

Jag tänker också att skolan är ett viktigt forum för integration och delaktighet… det 

vore väldigt bra om ensamkommande inte bara är en klick på skolan… dom borde 

blandas med andra elever under vissa lektioner… det skulle underlätta för dom. 

(Susanne) 

 

Det jag förstod när jag började jobba här var att jag hade många förutfattade 

meningar om ungdomarna och en kollega som började ungefär samtidigt hade 

ungefär samma... det fanns så väldigt mycket skriverier och konstlad bild kring dessa 

ungdomar... denna attityd ändrades efter nån månad, den stämde ju inte.  (Helena) 

 

Vidare uttrycker personalen betydelsen av tillhörighet till andra människor, olika 

gemenskaper och samhället i övrigt. För att uppnå detta beskrivs vikten av att ungdomarna 

kommer ut från boendet, har sysselsättning och träffar människor i olika sammanhang. Detta 

för att möjliggöra känsla av tillhörighet i det svenska samhället som i sig skapar välmående. 

Språket beskrivs som en betydelsefull faktor för att möjliggöra deltagande i gemenskaper 

vilket kan ge förutsättningar till lärande, kommunikation och socialt samspel. 

 

Kontakter i och utanför skolan är en viktig del för dom... att få känna och ta del av 

andra ungdomar som bor och är födda här... i den åldern är det viktigt med 

gemenskap och att höra till, tillhörighet är viktigt för dom. (Susanne) 

 

Jag pratar med ungdomen om vikten av att kunna läsa koder i samhället och kunna 

anpassa sig här. Det är inte exakt samma som i hemlandet, sedan pratar jag om 

vikten av att kunna språket, kan man inte språket är man som handikappad, man 

förstår ingenting och blir som blind och döv. (Gunnel) 
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Meningsskapande 

Ungdomens förståelse av sin situation och att känna framtidstro, beskrivs av 

intervjupersonerna som viktiga faktorer för motivation. Meningsskapande upplevs som 

viktigt och mening skapas när ungdomen medvetandegörs om utgångsläget, varför de 

befinner sig på en institution, förstår sin egen utveckling, vad de vill uppnå och vad som krävs 

för att komma dit. I förståelsen av sin situation verkar en dimension vara att de först efter en 

tid kan se och förstå orättvisor i världen och i samhällen. De kan uppleva oerhörd sorg och 

frustration när ett kontinuerligt förtryck upphör och vetskapen om att en anhörig fortfarande 

befinner sig i en situation med exempelvis dagliga fysiska övergrepp från både civilsamhälle, 

polis och myndigheter. Att visualisera sin egen situation och sin förändring respektive 

utveckling kan vara en stark faktor till motivation. 

 

I mina första samtal så tänker jag att det gäller att ge en bild för ungdomen av sin 

situation. Ungdomarna måste först förstå vem jag är och varför dom hamnat här. 

Att i Sverige har socialtjänsten ansvar för att människor under 18 år utan föräldrar, 

ska få tak över huvudet och mat på bordet. Ungdomen ska vara trygg och säker samt 

veta vart de ska vända sig om de behöver hjälp.  (Helena) 

 

Jag hade en ungdom som inte ville gå till skolan, han mådde jättedåligt. Vi ritade en 

livslinje... han skrev vad han var nöjd med idag, han hade mat, boende, folk som bryr 

sig om honom, han får pengar av migrationsverket. För 6-7 månader sedan var han 

på flykt, inget boende, ensam och han visste inte vart han skulle landa. Sedan skrev 

vi mål om två till tre månader att uppnå och hur han ska uppnå målen. Sedan den 

dagen vi ritade det här är han som utbytt, som en annan människa, han är glad. Det 

blev en motivation att realisera saker som är bättre. (Gunnel) 

 

Jag tror att det finns förväntningar när man kommer hit om vad man kan få och hur 

det ska vara sedan hamnar man i något slags vakuum där det inte sker någonting. 

Då är skolstarten en slags meningsfullhet och hopp om framtiden. (Helena) 

Relationsskapande och delaktighet 

Bygga relationer 

Personalen uttrycker att relationsbyggandet är en helt avgörande del i deras arbete. Mänskliga 

relationer beskrivs utgöra grunden för att ungdomarna skall fungera i sin vardag. 

Relationsskapande är viktigt för ungdomarnas anknytning då de har ryckts ur sitt 

sammanhang och där relationer kan saknas till familj, vänner och till samhällskulturen. 

Relationer uttrycks vara centralt i integrationsarbetet, då kontakt med olika individer och 

byggande av sociala nätverk möjliggör lärande i socialisationsprocesser. Genom en 

samordnare arbetar verksamheten systematiskt och medvetet med olika organisationer och i 

de olika kontakterna sker allt från läxläsning och fritidsaktiviering till arrangerande av 

praktikplatser. I dessa olika relationer beskrevs ungdomarna utveckla förståelse för de olika 

gemenskaperna och där sker utveckling och lärande vilket möjliggör deltagande i det Svenska 

samhället. 
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Framför allt är relationer viktigt. Vi måste börja med fysisk och psykisk trygghet och 

att vara närvarande hela tiden. Rutiner skapas, att de vet att de kan komma till oss 

hela tiden och att vi skapar ett förtroende. Egentligen är det viktigast att vi är där 

hela tiden. (Helena) 

 

Jag tror relationsbyggandet är viktigt för det är så de känner trygghet. Det är oss de 

träffar varje dag. Vi kanske är de närmaste vuxna dom har i sitt liv just nu. (Josef) 

 

Vi jobbar jättemycket med sociala kontakter under hela deras resa, varje ungdom har 

en volontär som följer dom. Vi har ett mentorsprogram... där människor i rätt höga 

positioner träffar ungdomen en gång i månaden i ett år... för att dom ska få ett vidare 

begrepp om vad dom kan bli... ett framtidsperspektiv. Allt är möjligt, om du förstår 

de krav som finns för att du ska nå dit och hur du ska gå tillväga. (Håkan) 

 

Sociala nätverk behövs för att dom ska komma ut från det lilla samhället här. Komma 

ut i det större sammanhanget och jag kan tänka mig att man känner sig tryggare när 

man känner flera utanför och inte är fast här och vågar gå ut. Därför är det också 

jättebra att de har olika aktiviteter. (Anna) 

 

Samtliga intervjupersonerna visar stor medvetenhet gällande relationers betydelse. Essensen 

i relationsskapande beskrivs vara att bygga förtroende och tillit i relation till empatiskt 

bemötande. Dessa faktorer är viktiga i det mänskliga mötet och kan motivera till förändring.  

Förtroende framstår i flertalet berättelser bygga på ömsesidighet för att möjliggöra skapande 

av en relation och det framkommer att ett mer jämlikt möte mellan två människor är en 

betydelsefull del. 

 

Jag ser mig själv som en ganska öppen person och har inga problem med att dela med 

mig...Jag tror det är viktigt annars känns det ganska ensidigt om vi vet massor om 

dom, men dom vet inget om oss. Då tror jag det kan vara ganska svårt att få 

förtroende för någon. (Josef) 

 

Citatet nedan vittnar om perspektiv på ett mellanmänskligt möte: 

 

Jag tror jag har förmedlat något allmänt, vi är samma sak, vi har samma upplevelser, 

vi är i grunden samma… vi ska ju lära av varandra… (Håkan) 

 

Delaktighet och identitetsskapande 

För att kunna motivera till förändring och lärande som skall generera integrering i det svenska 

samhället menar intervjupersonerna att delaktighet i och förståelse av kulturen är viktiga 

aspekter. Dessa faktorer uttrycks också vara en stor del i ungdomarnas identitetsbildande. 

Identitetsbildning handlar, enligt intervjupersonerna, om att få kunskap, realisera saker, 

analysera och göra egna val. Samtliga intervjupersoner beskriver hur viktigt det är att fokusera 

på ungdomarnas styrkor, förmågor och kapacitet för att stärka ungdomarnas självkänsla vilket 

även uttrycks vara en motiverande faktor. Personalen menar vidare att de har en stor möjlighet 
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att motivera och påverka ungdomarnas förändringsprocess under tiden som ungdomarna bor 

på HVB-hemmet.  

 

Här är barn och ungdomar lika viktiga som vuxna… alla får vara med, det är inte 

jag som är personal som bestämmer vad ungdomen ska göra... ungdomen blir mer 

motiverad när dom är med, dom växer ju. Det är utvecklande för personligheten. 

Har ungdomen varit med blir dom mer intresserade och då tar de del av information 

och aktiviteter. Dessutom är det en del av den svenska kulturen som ungdomen får 

ta del av. Din röst hörs också. (Anna) 

 

Det gäller ju att höra vad de säger, se vad dom gör och sedan försöka förstärka det. 

Det kan vara så olika saker och att då lyssna och sedan bekräfta. För de är jättestarka 

våra ungdomar, jättehäftiga. (David)  

 

Det är alltid människan som måste ta in allting. En som är helt avstängd och inte 

vill lära sig någonting om det här samhället kommer aldrig att göra det. Det är 

människan själv som måste välja… Men jag tycker att vi har möjlighet att påverka 

ungdomarna… Vi har mycket makt då vi träffar dom så ofta... just nu är det väldigt 

svårt ungdomarna är i kris. I förlängningen kommer det hjälpa, dom får kunskap nu, 

dom kommer kunna realisera saker, analysera saker och välja själv. (Gunnel) 

 

Citatet nedan visar på delaktighetens betydelse i de sammanhang som ungdomen skapar sin 

identitet: 

 

Det är då man växer personligt, när man är med och kommer in i en roll, i en grupp 

i ett samhälle, det hjälper att man växer och litar på sig själv och man får förtroende 

för sig själv för man blir sedd och hörd och ser sin egen förmåga. (Anna) 

 

Vidare vittnar citatet nedan hur brist på delaktighet kan uttryckas: 

 

Jag tror att många känner att de lever i någon form av utanförskap, absolut, dom 

flesta skulle jag tro. Att de inte förstår sig på det här samhället att dom inte riktigt 

känner att de kan påverka, jag tror det iallafall. De kan låta så… (David) 

Bemötandet och empati 

Empatins i bemötandet 

 Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av hur bemötandet påverkar relationen till 

ungdomen. Utifrån resultatet framstår empati som grundläggande i mötet mellan människor 

och med andra ord krävs närvaro, förståelse, inlevelseförmåga och lyhördhet. I det dagliga 

mötet eftersträvar personalen att kommunicera trygghet, respekt, att ungdomen känner sig 

sedd, hörd och är viktig. Intervjupersonerna uttrycker att det är viktigt med 

inlevelseförmåga, och förståelse för ungdomens situation, men att det är viktigt att inte tycka 

synd om ungdomen eftersom personalen menar att det inte är en bra grund för att kunna ge 

hjälp och stöd. 
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Citat nedan visar exempel på definition av empatiskt bemötande och motivation: 

 

Livsviktigt! I relation till andra människor överhuvudtaget och för våra 

ungdomar… om jag inte känner empati för våra ungdomar skulle det inte kännas 

bra. Det skulle kännas omänskligt, som att något saknades hos mig...Det handlar om 

att kunna se och höra, ta emot, härbärgera, hantera och på något vis bära en annan 

människas känslor, behov och svårigheter... att känna på något vis utan att för den 

skull gå under eller ge upp sig själv. Att ändå stå stadigt och inte sugas med. (David) 

 

... förmågan att kunna känna av hur andra människor mår eller vad dom har för 

sinnestillstånd. Sedan kan man inte förstå hur dom känner. Det går inte att föreställa 

sig. Men att försöka tänka sig in i hur en person har det. (Josef) 

 

Att ha förståelse men lägga vikten på de positiva förmågor som finns. Inte bara tycka 

synd om, man kan visa omtanke utan att bara hålla med… Det ska inte göra att jag 

inte tror han kan för att jag tycker synd om ungdomen. Jag vill tänka, kolla vad stark 

du är som klarat av detta och nu vill du ha ett bättre liv, det är därför du är här och 

så fortsätter man därifrån. (Anna) 

 

Individuell anpassning i bemötandet 

Utifrån alla berättelser framstår det med all tydlighet att det är helt grundläggande med 

individuellt anpassat bemötande för att kunna motivera en annan människa. Samtliga 

intervjupersoner ger uttryck för att det i det dagliga mötet krävs närvaro för att se var personen 

är här och nu, i varje situation och varje ögonblick. För att erhålla förståelse för de enskilda 

ungdomarnas situation och dagliga tillstånd anges empatisk förmåga vara en viktig faktor 

 

Jag tror man kan motivera... det är inte ett förhållningssätt eller en metod som 

funkar... det kan se väldigt olika ut beroende på personen... jag måste ha en ärlig 

ingång eller en ingång som jag kan stå för... att det funkar för just den här personen 

just då... även om man ska behandla alla lika så förhåller man sig olika mot olika 

människor. Man tonar in liksom. (David) 

 

Det är viktigt att jag ser de här ungdomarna som människor. Jag gillar inte när man 

ser människor som robotar eller så... vi har regler och så men det är individer vi 

jobbar med och man måste gå på den nivån för att kunna hjälpa den här människan. 

Jag kan inte förvänta mig samma sak av alla ungdomar och sedan bli jättearg på 

någon. (Gunnel) 

 

... då man jobbat ett tag med ungdomen, när det gått ett år kanske så kan jag förmedla 

det jag vill. Med andra ungdomar sker det direkt, man ser det i ögonen och vi får 

direkt den här kontakten med hjärtat och empati… Jag dömer inte dig jag går inte in 

i och värderar det. Jag går bara in i det och upplever det du upplever och att det är 

ok att uppleva det… man möter dom där dom är, precis där dom är. (Håkan) 
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Det framgår att i empatiska bemötande, där förståelse används för att ge en bild av ungdomen, 

betonas vikten av att synliggöra hur starka, kompetenta och kapabla ungdomarna är. 

Samtidigt behövs en medvetenhet om den skörhet och sårbarhet ungdomarna befinner sig i 

utifrån det faktum att de ofta står ensamma i en väldigt främmande värld och många gånger 

har traumatiska erfarenheter. Vidare uttrycker en del av intervjupersonerna att genom 

förmågan att se och förstå ungdomen och i sitt bemötande väga in både sårbarhet och styrkor, 

kan de motivera ungdomen. Detta genom trygghet, tillit och stärkande av ungdomen vilket 

kan skapa förutsättningar samt ge goda verktyg inför personlig utveckling och alla förändring 

som de står inför för, då de ska integreras och bli deltagande medborgare i samhället 

 

Jag försöker vara ganska lugn och känna in vad ungdomen har för drivkrafter och 

jobba utifrån det. (Josef) 

 

Dom saknar sin mamma något enormt och det är där dom har fått den beröringen. 

Beröring är ju så himla mycket. Jag försöker beröra med hjärtat, närhet värme och 

kärlek... med blicken, sedan med ord. Sedan också att jag själv har kontakt med mina 

känslor och försöker se deras fina... bekräfta att jag ser vad det är dom har gjort så 

bra sedan dom kom hit och att dom pratar så bra svenska… det fungerar ju också… 

Jag jobbar mycket med att hjälpa dem att hjälpa sig själva… Jag litar på deras 

duglighet… att de är kapabla, de har ju tagit sig hit. Jag ser aldrig dom som offer, 

men däremot är dom offer för olika typer av omständigheter. (Håkan) 

 

Det handlar om att inte ge upp och ha hopp varenda gång och varenda dag för att 

kunna göra någon skillnad och det är inte så lätt... utbildning är viktigt… allt är 

nytt även skolan som företeelse. (Anna) 

 

Nedan tydliggörs ungdomens sårbarhet som behöver tas hänsyn till men ändå vändas för att 

hanteras ur ett motiverande perspektiv: 

 

… en ungdom kan inte ens äta för hans mamma har ingen mat… varje gång han ser 

mat blir han så ledsen. Jag har sagt till honom vill du hjälpa din mamma, måste du 

äta och vara stark, om du mår dåligt och blir sjuk, blir din mamma orolig för dig. Du 

kan inte göra någonting. Om du vill hjälpa din mamma måste du bygga upp dig och 

jag har försökt laga mat med honom och han gråter, det här har min mamma aldrig 

ätit... det är sådana här svårigheter. Först nu kan dom se skillnaden och varför 

människor lever så här. Man tänker på orättvisor, det är en process och tar mycket 

tid. (Gunnel) 

 

Citat som vittnar om förhållningssätt som kan påverka bemötandet och motivera ungdomen: 

 

Just att försöka se det positiva och fokusera på problemlösning inte bara se hinder 

och det negativa. Jag tänker så här, en ungdom har problem att gå eller inte kan gå 

till skolan. Det är just att varje dag motivera och utgå ifrån att det finns en anledning 

till att just den ungdomen inte går till skolan... och försöka motivera och ändra det 
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beteendet. Inte tänka att han ändå inte kommer gå, att det är helt meningslöst att jag 

försöker. (Anna) 

 

… jag växlar mellan empati och ödmjukhet. Att inte sätt mig över ungdomarna, med 

tanke på vad dom har gjort och varit med om. Det kommer inte att funka om jag 

säger du ska göra så här och så här. (Jennie) 

 

Man ska hålla sig professionell och inte bli för nära, men man blir för nära. Andra 

svårigheter är att förstå samhället och känna sig trygg och allt det här. Våga lita på 

vuxna. Dem har aldrig haft förtroende. Dom har inte förtroende till vuxna. Alla kan 

vara jättedåliga, jag har en ungdom som har bruten bröstkorg polisen har slagit 

honom så hårt och han har inte gått till läkare för det fanns inte möjlighet. Han har 

överlevt men nu har vi bokat tid och ska kolla upp det. (Gunnel) 

 

Sammanfattning 

Det övergripande pedagogiska problemet som i studien undersöks är ensamkommande 

barns förutsättningar för motivation till individuell förändring, utveckling och lärande för att 

möjliggöra integration. I resultatet framkommer att intervjupersonerna upplever att förståelse 

för den roll de har är komplex och viktig att förstå för både personal och ungdom. Personalen 

beskriver att delaktighet och meningsskapande är grundläggande förutsättningar för att 

ungdomarna skall åstadkomma en fungerande vardag. Förutsättningarna för motivation till 

förändring och lärande är samspel mellan många faktorer i den sociala verkligheten som 

ungdomarna lever i. Där personalens roll till stor del handlar om relationsbyggande, omsorg 

och praktiskt stöd vilket sker i det dagliga mötet. I bemötandet av ungdomen uppfattar 

intervjupersonerna att det skapas relationer där de förmedlar tillhörighet, mening och 

gemenskap. I arbetet att göra ungdomen delaktig och självständig formas nya identiteter, 

genom att ungdomen förstår sin situation, medvetandegörs om sina förmågor och styrkor i 

allehanda socialisationsprocesser i de sociala nätverken.  

Vår tolkning av personalens berättelser är att individuell anpassning är centralt i 

bemötandet av ungdomen för att skapa förtroende och trygghet. I bemötande används empati 

för att bygga relationer och motivera till utveckling. Empatiskt bemötande beskrivs av 

intervjupersonerna handla om att lyssna, ha förståelse, visa respekt och förmedla en känsla av 

att ungdomen är viktig.  

Personalen visar stor medvetenhet om sin roll, svårigheter, vad som påverkar och vad som 

kommuniceras i mötet med ungdomarna. Samtliga uttryckte att det är viktigt att vara 

närvarande och att arbetet upplevs vara krävande med svårdefinierade roller men utgör en 

stor källa till glädje. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för, beskriva och medvetandegöra hur 

personalen uppfattar att de motiverar till utveckling och lärande i det dagliga mötet med 

ensamkommande ungdomar på ett HVB-hem i en Svensk kommun. Det som genomgående 

framkom ur analysen var relationers betydelse för att skapa andra viktiga förutsättningar för 

lärande och utveckling. Vidare beskrevs i resultatet att för att kunna påverka och ge stöd 

behövs kommunikation som båda parter förstår, det i sig gynnas av en nära relation. För att 

kunna bygga sociala nätverk krävs förmåga att knyta an och bibehålla relationer. Sociala 

nätverk poängterades vara av betydelse för ungdomarna för att åstadkomma delaktighet i 

sociala gemenskaper, vilket är viktigt för känsla av tillhörighet och lärprocesser vilket i sin tur 

kräver förmåga att bygga och bibehålla relationer. På detta sätt fortsätter det nätverk av 

samband mellan de olika förutsättningar som intervjuad personal uttrycker som motiverande 

till individuell utveckling och delaktighet för ensamkommande ungdomar.  

Ansvaret för integration är ett individuellt ansvar men det är även ett samhälleligt ansvar 

på olika nivåer. Effektiv etablering innehållande lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 

bakgrund eftersträvas av regeringen (Regeringen, 2016), denna integration ämnas uppnås via 

individuellt stöd och utveckling. Institutionernas fostran och socialisationsprocesser kan i 

enlighet med Madsen (2006) betraktas som resultat av det aktuella samhällets strävan mot 

önskade beteenden och samhällsordning.  

Utifrån resultat och presenterad forskning dras slutsatsen att möjlighet till förändring och 

lärande handlar om de olika förutsättningar som skapas i samspelet mellan personal och 

ungdom, där personalen representerar ett samhälleligt redskap för integration.  

Bemötande återkommer löpande under diskussionens alla delar. 

Förståelse av roller och situationer 

Socialpedagogiskt arbete handlar om genuina möten för skapande av gemensamma insikter 

(Bergmark & Lundström, 2006). För att förstå mötet, vad som sker och vad som kan komma 

att ske i detta, framstår i resultatet personalens insikt om den egna rollen och deras tolkning 

av uppdraget vara något som påverkar hur de kan motivera ungdomen till lärande och 

utveckling. Denna förståelse beskrivs även ha betydelse för att ungdomen skall kunna förstå 

sin egen situation, vad som förväntas och vilket stöd de kan få. Slutsatsen är att när ungdomen 

uppnår denna förståelse ger det insikt gällande vilka möjligheter som finns och i det skapas 

mening och handlingskraft.  

Johansson (2006) diskuterar svårigheten att i socialpedagogiskt arbete befinna sig i en 

balansgång mellan att vara personlig och att vara professionell, där det finns ett ojämlikt 

maktförhållande mellan personal och klient samtidigt som det i dessa relationer behövs närhet 

och förtroende. I resultatet beskriver personalen denna balansgång samt uppfattningar om 

komplexiteten i yrkesrollen, då de både ska ha en föräldraroll och samtidigt agera 

myndighetsperson. Rollen beskrivs innefatta många uppgifter, från personliga samtal med 

närhet om traumatiska upplevelser till läxläsning, gränssättning och uppfostran. Vidare 

påvisas i resultatet att empatisk förmåga ger bättre förutsättningar i bemötandet människor 

med skiftande sociokulturell bakgrund, då inlevelseförmåga underlättar förståelse i 

mellanmänskliga möten i överensstämmelse med hur Gerdes och Segal (2009) beskriver 

betydelse av empati. I detta mellanmänskliga möte kan idén om deliberativ demokrati ge goda 
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samtal, vilka sker på mer jämlik grund i enlighet med Habermas (1996). Kommunikation och 

dialog i sådan form kan ge förutsättningar för ungdomens identitetsbildning vilket då, i 

enlighet med Hessle (2009), inte enbart kräver ensidig anpassning till den nya kulturen i 

etableringsprocesserna. Resultatet påvisar att i den kommunikation som sker i det dagliga 

mötet mellan personalen och ungdomarna förmedlas personalens förväntningar, attityder och 

syn på ungdomen, dvs. påverkansprocesser som kan möjliggöra och eller eventuellt förhindra 

individuellt lärande och utveckling beroende på vad som kommuniceras och hur det förstås 

av ungdomen. Detta motsvaras hur både Cederlund och Berglund (2014) och Madsen (2006) 

beskriver förväntningars påverkan på individen. Personalen betonar vikten att förmedla en 

känsla av att varje ungdom är viktig och betydelsen av att synliggöra framsteg, vilket ofta 

skapar motivation till handling och utveckling. Vidare framkommer i resultatet ett problem 

med att ungdomarna kategoriseras och grupperas av omgivande samhälle, vilket kan 

medverka till att fördomar skapas och i enlighet med Ascher (2009) kan utanförskap och 

fördomar vara försvårande faktorer och utgöra en risk för att individer utvecklar emotionella 

problem. Paralleller kan dras mellan de svårigheter gällande kategorisering som resultatet 

påvisar och de beskrivningar Mead (1976) har angående hur en människa blir till i mötet med 

sin omvärld. Detta påvisar risken för att ungdomar förverkligar de sociala roller och eller 

förväntningar som kommunicerade av personal samt annan samhällelig omgivning, vilket 

överensstämmer med beskrivningar av Cederlund och Berglund (2014). I resultatet synliggörs 

dock hur personalen motarbetar dessa risker genom att medvetet förmedla kulturella normer 

att alla har rätt att gör sin röst hörd, att arbeta med positiva förväntningar och visualisering 

utveckling för att möjliggöra framtidstro och motivation till lärande. Habermas (1996) 

kommunikationsteori kan ge förståelse för skapandet av en gemensam verklighet av vad som 

är giltigt och sant vilket kan ge ett samförstånd mellan omgivande samhälle och ungdomen, 

där ungdomen riskerar att se sig utgöra ett problem. Det visar sig i resultatet där personalen 

betonar vikten av att ge ungdomarna insikt om förmågor, styrkor de besitter och vilka 

framsteg de har gjort. 

I mellanmänsklig kommunikation förmedlas känslor som utanförskap och eller tillhörighet 

(Madsen, 2006), med förståelse för denna problematik synliggörs vikten att ungdomarna 

förstår strukturella orättvisor i samhällssystemet och sin egen situation. I enlighet med 

Wagaman (2011) understryker personalen vikten av ungdomens förmåga att förstå den egna 

situationen och även andra människors sociala situation i relation till samhällssystem vilket 

kan ge insikt om orättvisor och samtidigt förmåga att visualisera en social utveckling. Det 

motsvaras i resultatet av att personalen återkommande uttryckt vikten av att arbeta för att 

eftersträva god insikt om ungdomarnas utgångsläge, vad de vill uppnå och vad som krävs för 

att nå dit vilket är meningsskapande och motiverande. Förmågan att för ungdomen att förstå 

sin situation beskrivs av Brunnberg & Haart (2016) samt King och Holosko (2012) som en 

förståelse för den egna situationen och beskrivs utgöra en viktig faktor för att kunna utvecklas 

och genom denna förståelse kan ensamkommande barn enligt Wernsjö (2012) få en känsla av 

att kunna påverka sin situation och vara delaktig. Förståelse om den egna situationen ger 

ungdomarna en insikt för att de kan bemästra sin situation och hitta strategier att ta sig framåt 

(Hessle, 2009).  

Med hänsyn till individuellt lärande och utveckling som ungdomen skall motiveras till 

utifrån att institutionerna skall fostra önskvärda medborgare, framstår det relevant att 
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diskutera vilka värden och vilka tankesätt som skapas och återskapas i de påverkansprocesser 

som sker i mötet mellan individen och institutionen. Finns det i mötet mellan individen och 

institutionen plats för livsvärldens förståelsebaserade kommunikation där grunden till 

handlande är etik, moral och förståelse, eller är det systemvärldens rationella och förnuftiga 

tänkande som förmedlas i mötet vilket ger annan grund för agerande. Om det är det rationella 

tänkandet som ges störst utrymme så riskeras en känsla av utanförskap. Det ger i djupare 

mening ett synsätt samt en konsekvens där nytta och effektivitet istället för rättvisa och etik 

ligger till grund för beteende och handlande. Enligt Wagaman (2011) är språket avgörande för 

att förstå sig och sin omvärld, det är en del i hur en människa kan se och tänka. Om det som 

har ett värde för ungdomen, inte signaleras som värdefullt eller viktigt riskeras ungdomen att 

uppleva ett utanförskap, dvs. avsaknad av känsla av tillhörighet till den samhälleliga 

gemenskapen. Med språkets hjälp avgör människor tillsammans i gemenskaper hur 

verkligheten ser ut och tänkandet formar vad som kommer eftersträvas (Habermas, 1996; 

Mead, 1976). Studiens resultat pekar på stor möjlighet att påverka och motivera ungdomarna 

i deras utveckling och förändring. I kontakten med andra människor i samhället, kan 

ungdomen därför motiveras till utveckling samt lära sig att hitta sin identitet och en plats i det 

nya samhället. Hessle (2009) poängterar att det för ensamkommande ungdomar krävs 

trygghet för att närma sig en ny kultur i vilken identitetsbildning skall ske där både ny och 

gammal kultur behöver samsas. För att ungdomarna skall kunna bibehålla stolthet för sitt 

ursprung och samtidigt erhålla tillgång till den nya kulturen, krävs sociala nätverk och en 

boendemiljö där kulturell bakgrund respekteras. Detta bekräftas i resultatet genom att den 

intervjuade personalen uttrycker att ungdomarna inte enbart skall formas om, utan utvecklas 

utifrån sin kultur, sina förutsättningar och sina strävanden. Personalen uttalar också att de 

strävar efter att förmedla trygghet till ungdomarna och att boendet är deras hem, de beskriver 

att de förmedlar tillhörighet, något de gör i syfte att skapa känsla av mening för att stärka 

ungdomarna i deras strävanden. Samtidigt framstår i resultatet ungdomens delaktighet som 

en avgörande faktor för motivation till individuell utveckling, där en känsla av maktlöshet och 

att inte bli sedd eller lyssnad på istället utgör risk för bristande motivation. I likhet med 

Wernesjö (2012) poängterar personalen betydelsen av att ungdomarna själva får berätta om 

sin situation eftersom detta kan ge en känsla av att påverka densamma. I mötet och i 

relationsskapandet mellan personal och ungdom sker ett ömsesidigt lärande, där ungdomen 

tillsammans med personalen kan nå förståelse för olika aspekter som påverkar faktorer till 

individuell utveckling och delaktighet i olika situationer och gemenskaper. 

Relationsskapande och delaktighet 

I resultat framkommer en stor medvetenhet om behovet att fostra ungdomarna till delaktighet 

i både smått och stort. Känsla av tillhörighet med den nya kulturen beskrivs i resultatet vara 

beroende av språk för att kunna lära i sociala sammanhang, där en individ som inte kan språk 

och sociala koder beskrivs vara “både blind och döv”, detta i linje med hur Mead (1976) 

förklarar språkets många delar. I resultatet beskrivs framtidstro och meningsskapande som 

viktigt för motivation. Mead (1976) förklarar att människan blir till i mötet med andra i sin 

omgivning och Habermas (1996) beskriver att det i är i mellanmänsklig kommunikation som 

värden och giltighet konstrueras vilket i resultatet visar sig då personalen återkommande 

beskriver människan som en social varelse där ensamhet anses vara förödande. Genom detta 
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kan delaktighet och tillhörighet beskrivas som hjärtat i motivations och integrations arbete, 

genom att delaktighet väcker drivkraft och hopp i det mellanmänskliga mötet. I resultatet 

framgår att personalen uttrycker att uppbyggnad av sociala nätverk och deltagande i olika 

gemenskaper i samhället, handlar om att skapa förutsättningar som motiverar till individuell 

utveckling och lärande, vilket behövs för att inkluderas och vara delaktig i samhället. Det 

stämmer överens med Stern (2007) som betonar vikten och rätten alla människor har att kunna 

göra sig delaktig i samhället men där den kritiska punkten är beroende av vilka faktiska 

möjligheter till delaktighet som finns. Vidare beskrivs delaktighet av Wernesjö (2012) vara 

beroende av förståelse av möjligheter och svårigheter, vilket överensstämmer med Hessle 

(2009) som poängterar vikten av att ensamkommande ungdomar upplever att de kan bemästra 

sin situation. Likaså förklarar Brunnberg och Hart (2014) att delaktighet utgör grunden för 

motivation till lärande och utveckling för ensamkommande ungdomar, då det handlar om att 

utforma nya hoppfulla anknytningar och relationer. Resultatet synliggör att personalen i det 

dagliga mötet med ungdomen och i bemötandet med hjälp av förmågor som kreativitet och 

intuition kan förmedla värde och nya perspektiv, vilket i enlighet med Brunnberg och Hart 

(2016) kan bidra till att skapa hoppfullhet och välmående hos ungdomen. Detta beskrivs i 

resultatet genom att personalen beskriver att de använder förståelse, egna erfarenheter, 

närvaro och noggrann uppföljning i sitt empatiska bemötande för att bygga relationer med 

ungdomarna i syfte att stödja ungdomarna i deras integrationsprocess. I linje med både 

Brunnberg och Hart (2016) och Wagaman (2011) beskrivs relationsskapandet vara centralt för 

möjliggörande av integration för ungdomarna, då förståelse av vad som kommuniceras 

mellan människor kräver lärande i sociala sammanhang. Därför beskriver personalen sociala 

nätverk vara av största vikt för de socialisationsprocesser som kan skapa social kompetens hos 

ungdomen vilket kan möjliggöra ett aktivt deltagande i samhällets olika gemenskaper. 

Människans behov av social gemenskap för lärande och välmående överensstämmer med 

Johansson (2006) och Mead (1976) vilka båda betonar att människan lär och formas i livets 

sociala samspel i möten mellan människor. I resultatet upplevs personalen i sina berättelser 

påvisa empatisk förmåga, tolerans och ett genuint intresse för att hjälpa dessa ungdomar. 

Något som King och Holosko (2012) beskriver att socialt arbete är beroende av för att nå 

framgång och välbefinnande hos sårbara grupper i samhället. Ensamkommande ungdomar 

ses som en sårbar grupp, då de har en svår situation eftersom de ska utveckla självständighet 

samtidigt som de är helt beroende av olika myndigheter och personer (Derluyn & Broekaert 

(2007). Vidare beskrivs empati i tidigare forskning som en medfödd mänsklig förmåga att sätta 

sig in i en annan persons känslor, och viktigt i bemötande för att ge förutsättningar till 

anknytning (Gerdes & Segal, 2011). Empati skildras även som tecken på altruism, och 

empatiska känslor kan i sig påverka och starta engagemang hos en annan person (Eklund, 

2013). Vilket innebär att empati med andra ord kan ses både som något som finns inom 

människan (Eklund, 2013) och som något som kan utvecklas i gemenskaper och där förmåga 

att förstå andras svårigheter i sin tur ger förmågan att att se strukturella orättvisor (Wagaman, 

2011). Det innebär att empatisk förmåga är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv för att forma 

engagerade och delaktiga medborgare. Resultatet visar att personalen upplever att de 

motiverar genom ett empatiskt bemötande, där de beskriver förmågan att sätta sig in i en 

annan människas situation som själva grunden för att kunna bemöta individen där den är just 

nu vilket även stärker argumenten gällande vikten av empatisk förmåga hos personalen för 
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att kunna motivera ungdomarna till individuell utveckling och förmåga att visualisera social 

förändring.  

Vidare reflektioner 

De resultat som studien presenterat beskriver att personalen har förståelse för att ungdomarna 

står inför och genomgår enorma förändringsprocesser under tiden som de bor och möter 

personalen på HVB-hemmet. I resultatet framgår också att personalen har en stor medvetenhet 

om hur de kan skapa förutsättning för motivation till utveckling hos ungdomarna i det dagliga 

mötet och att utvecklingen inte bör handla om en ensidig anpassningsprocess, utan ett 

ömsesidigt lärande.  

Utifrån studieledarnas förförståelse inför studien och den nya förståelse som skapats under 

och efter genomförd studie, har nya frågeställningar skapats vilka ligger till grund för 

diskussionen som följer. En frågeställning berör likvärdigheten i det svenska mottagandet av 

ensamkommande barn och ungdomar. I enlighet med regeringens målsättning (Regeringen, 

2016) ska alla nyanlända, ha samma förutsättningar till deltagande i samhället och enligt Stern 

(2007) är rätten till deltagande en grundläggande mänsklig rättighet i ett demokratiskt 

samhälle. Ges samma förutsättningar på olika HVB-hem och i olika kommuner? 

Studieledarnas uppfattning utifrån tidigare erfarenheter och i relation till ny kunskap genom 

denna studie, är att i flertal fall är inte mottagandet likvärdigt då det inte ger samma 

förutsättningar för integrationsprocesser som ungdomar står inför eller genomgår. Om 

studieledarnas uppfattningar stämmer så innebär detta att regeringens riktlinjer inte följs i 

relation till att alla inte erhåller samma förutsättningar. Detta kan innebära att det till stor del 

är tur som avgör huruvida en ungdom kommer erhålla det stöd som behövs för att skapa 

välmående och som ungdomen har rätt till för att skapa möjligheter till utveckling, lärande 

och gynnsam integration. Med andra ord är det beroende av vilket HVB-hem och vilken 

personal som denne placeras på samt vilken medvetenhet, kunskap och vilka resurser 

personalen har. För framgångsrikt socialpedagogiskt arbete med ensamkommande ungdomar 

krävs bra personaltillgång, där personalen behöver besitta god kunskap och tid för att kunna 

förhålla sig till den enskilde (Bäärnhielm, Edlund, Ioannou & Dahlin, 2014; Derluyn & 

Broekaert, 2007). Relationsskapandet mellan personal och ungdom har i enlighet med Kholi 

(2006) stor betydelse för individuell utveckling och i förlängningen för ungdomens formande 

av framtiden i det nya landet. En ungdom bör kunna kombinera sin livsberättelse med 

samhällets förväntan i sin identitetsbildning och samtidigt kunna behålla sitt inre och sin 

personliga kärna (Hessle, 2009), något som resultatet påvisar att personalen har en god 

medvetenhet om och försöker underlätta genom bland annat ett empatiskt bemötande och 

goda relationer. Resultatet kan i linje med Selljbers (2007) definition av pedagogik handla om 

huruvida personalen försöker finna villkoren för hur de kan nå ungdomen och hurvida 

ungdomen kan nå personalen. I det dagliga mötet kan framtidstro och motivation födas 

genom vilja att utvecklas och ta plats i samhällsgemenskapen.  

Resultatet visar hur personalen använder sig själva som verktyg för att tillsammans med 

ungdomen skapa förutsättningar att utvecklas och bygga sociala nätverk samt bygga en social 

plattform för ensamkommande ungdomar i Sverige. Det ligger ett värde i att belysa 

personalens uppfattningar om hur de på denna verksamhet arbetar med att motivera 

ungdomen till utveckling och deras medvetenhet om hur viktigt relationsbyggandet är, både 
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i syfte att skapa tillhörighet, identitet och mening, samt för förståelse för demokrati och ett 

aktivt delatagande i samhället. Resultatet anses av studieledarna ha ett värde gällande 

aspekten likvärdighet mellan HVB-hem, för en förståelse av vikten av att möta alla de 

ungdomar som ensamma har flytt sitt hemland och nu skall integreras och fortsätta sitt liv i 

Sverige. Detta genom att motivera till utveckling för att underlätta inkludering i samhället och 

minimera risker för utanförskap genom kategorisering, fördomar, isolering och andra brister 

i att skapa förutsättningar för välmående och lärande. 

Det framstår relevant att diskutera vilka värden och vilka tankesätt som skapas och 

återskapas i de påverkansprocesser som sker i mötet mellan individ och institution genom 

personalen. En slutsats av den individuella utvecklingen som ungdomen skall motiveras till 

utifrån att institutionerna skall fostra önskvärda medborgare, är att det kan handla om den 

identitetsbildning som utvecklas i relation till omgivande samhälle och dess kultur. Att 

uppmärksamma styrkor, ha roligt och använda humor som verktyg för att motivera 

ungdomen till förändring tolkar studieledarna som en fråga om attityd.  Brunnberg och Hart 

(2014) beskriver positiv förväntan och glädje i ett ömsesidigt möte mellan människor kunna 

utgöra en emotionell värmekälla som ger glädje för både personal och ungdom genom 

skapande av goda möten och hoppfulla relationer. Detta motsvaras i resultatet av 

uppfattningar där relationsbyggande och det dagliga mötet beskrivs bestå av hoppfulla 

mellanmänskliga möten där kraft och stöd förmedlas i växelverkan mellan personal och 

ungdom.  

Sammanfattningsvis kan det återigen konstateras att frågorna och faktorerna som berörs i 

studien är komplicerade, och att faktorerna har komplexa samband och samverkar med 

varandra. Att fenomen och begrepp är komplicerade är ingen grund att undvika att diskutera 

dessa. Likaså är det ingen grund för att inte försöka skapa förståelse för pedagogiska problem 

av sammansatt karaktär.  

Socialt arbete är komplicerat och sammansatt då det berör människors beteenden, roller, 

skörheter, avvikelser och utanförskap samt identitetsbildning i linje med Johansson (2006) och 

Cederlund och Berglund (2014). Det som förmedlas av personal och andra vuxna i det 

mellanmänskliga mötet kan skapa motstånd eller motivation, ge upphov till stärkt självkänsla 

eller brist på tilltro.  

Att medvetandegöra och synliggöra vad som ger förutsättningar för personlig utveckling 

och lärande är viktigt på individuell nivå av det skälet att det påverkar ungdomarnas 

livsberättelser, men det är även viktigt på samhällsnivå då det handlar om stora mängder 

människor som skall bli en del av vårt gemensamma samhälle. Vilka känslor en människa kan 

överföra, skapa eller väcka hos en annan i sitt bemötande, sina förväntningar och via det som 

förmedlas i alla de delar som utgör kommunikation mellan människor uppfattas som viktiga 

aspekter som möjliggör motivation till utveckling och lärande. 

Framtida studier 

Vi är intresserad av att se huruvida resultatet i denna studie har giltighet i andra liknande 

verksamheter där ensamkommande barn skall socialiseras för integration. Med hjälp av en 

kvantitativ studie och enkäter kan ett stort urval möjliggöra fler perspektiv. Med annan ansats 

och utgångspunkt, skulle en enkätundersökning möjliggöra jämförelser mellan exempelvis 

olika HVB-hem och jämföra om det är skillnad mellan privat och offentlig verksamhet, för att 
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se hur de olika gruppernas medvetenhet ser ut och erhålla en bild av synsätt och uppfattning 

gällande vad som är viktigt för motivation till förändring hos ungdomen. En kvantitativ studie 

möjliggör hypotesprövningar och skulle kunna förklara i vilken utsträckning de olika 

faktorerna i bemötandet upplevs påverka motivationen.  

För att belysa studiens problem ur ett vidare perspektiv skulle även intervjuer med 

ensamkommande ungdomar vara intressant att genomföra. Det skulle ge tillgång till 

ungdomars perspektiv på vilka faktorer de upplever motiverar och möjliggör lärande och 

förändring. I denna studie har datainsamling skett via personal som har tolkningsföreträde, 

då de är både vuxna och professionella. Ungdomarna kan anses vara dubbelt utsatta, de står 

inför en helt ny och främmande kultur och är dessutom barn. Detta eftersom vuxna i alla 

kulturer är överordnade barn. Med hänsyn till detta anser vi att barnens perspektiv behöver 

lyftas och synliggöras i framtida studier. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Presentation: 

Vad vi studerar och syftet med intervjun.  
– Att samla information utifrån hur Du upplever och beskriver sin arbetssituation, ditt arbete 
och erfarenheter av de dagliga mötet med de ensamkommande barnen. 
– Vi skulle gärna vilja spela in intervjun för att kunna lyssna och inte behöva skriva samtidigt, 
är det ok?  
– Vi vill också berätta att allt materialet kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att 
inga namn på personer eller verksamheten används för att värna om er anonymitet. Citering 
och summering av svar kan förekomma. Du får när som helst avbryta intervjun om det inte 
känns bra och du behöver inte heller svara på någon av frågorna om du inte vill. Ditt 
deltagande är helt frivilligt! Intervjun beräknas ta 45-60 minuter.  
 

– Se detta som ett samtal där vi är nyfikna på att höra om dina erfarenheter och 
uppfattningar i ditt arbete. 
– Är det något du undrar över innan vi börjar? 
 

 

 
Bakgrundsfrågor:      
Yrke/position:  
Antal år i yrket: 
Antal år på arbetsplatsen:     
Utbildning: 
Ålder:     
Könstillhörighet: 

 
Inledande frågor: 
Hur kom det sig att hamnade du i detta yrke/arbete? 
Hur skulle du i stora drag beskriva en vanlig dag i ditt arbete?  
 
Tema 1. Motivation. Hur beskriver personal att dom motiverar till lärande/individuell förändring i det 
vardagliga mötet?  
1. Berätta vad det är du ska göra på boendet?  
2. Har du olika tillvägagångssätt för hur du bemöter de olika ungdomarna här på boendet?  
3. På vilket sätt uppmärksammar du ungdomarnas styrkor/förmågor?  
4. Vad tror du motiverar till individuell förändring och lärande hos ungdomarna?  
(Vad ger mötet?) 
5. Vad tycker du är viktigt i ditt yrke?  
 
Tema 2. Delaktighet Vilka faktorer beskrivs av personal som viktiga för att motivera (och 

möjliggöra) deltagande och delaktighet i det svenska samhället?  
1. Vad sker med ungdomarna under deras tid här på boendet, enligt dig?  
2. Vilken betydelse kan kontakt med olika människor ha för ungdomarna?  
3. Vad gör du för att möjliggöra sociala nätverk för ungdomarna?  
4. Vad har du för tankar om delaktighet/integration? (Ömsesidigt lärande) 
5. På vilket sätt kan ditt bemötande påverka ungdomens möjlighet till delaktighet i samhället? 
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Tema 3, Empati. Vilken betydelse anser personal att empati har för motivation till individuell 

förändring och lärande i det vardagliga mötet?  
1. Hur gör du för att bygga en relation med ungdomarna?  
2. Vilken betydelse tror du relationsbyggandet har för ungdomarna?  
3. Vilka svårigheter upplever du att ungdomarna som bor här har? Vilka problem har 
ungdomarna som bor här? 
4. Vad innebär empatiskt bemötande för dig? 
5. Vad tror du är viktigt vid arbete med ensamkommande ungdomar? 
 
Annat tema som kommer fram... 
Har du något du vill tillägga som du anser viktigt eller något du vill poängtera/förtydliga eller 
ändra? 
 

 
Avslutning: -Har det uppstått frågor som du vill ställa så når du oss på följande mejl.  
saja1208@student.miun.se eller livo1102@studennt.miun.se  
 
(Kolla inspelning) 
 

– Tack för en intressant intervju och din tid!  
 

 
Anteckna i efterhand Plats, miljö och uppfattning av intervjun och personen gick, nervös, 

fåordig, samarbetsvillig… Annat som nya tankar, oväntade inslag 

mailto:saja1208@student.miun.se
mailto:livo1102@studennt.miun.se


Bilaga 2 

 

Missiv 

Härnösand           

2016-04-25   
     
Hej!  

 

Vi heter Sarah Jansson och Lina von Euler och vi är två studenter som läser det sista året på 
beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Under vårens andra 
halva 2016, genomför vi ett självständigt arbete inom huvudämnet pedagogik. Studien 
handlar om att undersöka och skapa förståelse för hur personal på HVB-hem ser på sin roll, 
hur de beskriver sitt uppdrag och hur de upplever det dagliga mötet med ungdomarna. Vi 
upplever att personalens betydelse bör lyftas gällande barnens individuella förändring och 
integration.  
Vi vänder oss därför till dig för att höra om du skulle kunna medverka i denna studie.  
Vi vill göra intervjuer som kan omfatta ca 45-60 minuter, där vi ställer frågor utifrån studiens 
syfte. Vi kan genomföra intervjuerna på din arbetsplats eller på en annan lämplig plats enligt 
överenskommelse. Vår önskan är att göra mellan 8-10 intervjuer. Vårt arbete skall vara klart 
den 25 Maj inför opponering så vår tid är knapp, vilket för oss innebär att intervjuerna 
behöver göras under vecka 17. 
 
Intervjumaterialet kommer endast att användas av oss i vårt självständiga arbete och resultat 
presenteras i en uppsats. Medverkan är självklart frivillig och du kan när som helst avbryta 
eller välja att inte svara på en fråga. Vi kommer inte att använda varken ditt eller 
organisationens namn eller orten där ni arbetar. Det betyder att ditt namn inte kommer att 
exponeras för någon annan än oss. Utomstående kommer ej kunna ta del av det insamlande 
materialet och det är bara vi som kommer att ha tillgång till det.  
Ditt deltagande är för oss av största vikt för att kunna genomföra vår studie och vi hoppas att 
du vill medverka i vår undersökning och vi ser fram mot att träffas.  
 
Vill du komma i kontakt med oss så finns följande alternativ:   
 
 
 
Sarah Jansson   Lina von Euler 
Mail: saja1208@student.miun.se   Mail: livo1102@student.miun.se  
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Lina och Sarah 
 

Handledare vid Mittuniversitetet: 
Håkan Karlsson 
Institutionen för utbildningsvetenskap  
Universitetsbacken 1, 871 88 Härnösand  
Epost: håkan.karlsson@miun.se 


