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Sammanfattning 

Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn barn till 

Sverige och placeras vanligtvis på HVB-hem. Syftet med denna studie 

var att undersöka vilka behov som ensamkommande flyktingbarn har 

på HVB-hem. Respondenterna var fem unga män över 18 år 

ursprungligen från Afghanistan som kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn. Respondenter som hade tidigare bott 

på ett HVB-hem intervjuades om sina upplevelser på HVB-hem.  En 

induktiv tematisk analys användes för att analysera de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultatet sammanställdes till fem 

huvudteman och nio subteman som beskriver deras behov: Personal, 

Gemenskap, Hemmakänsla, HVB-hem, Prata med någon. Samt 

tillhörande subteman: Relation, Tillit, Utveckling, Bli lyssnad på, 

Kompisar, Respekt, Familj, Trygghet, Kontroll, Struktur, Integration. 

Sammanfattningsvis har denna studie bidragit med viktig kunskap i 

strävan att förstå ensamkommande flyktingbarns behov inom HVB-

hem. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine which needs unaccompanied 

refugee children have on residential care homes. The participants were 

five young men 18 years or older from Afghanistan who came to 

Sweden as unaccompanied refugee children.  These participants who 

have previously lived in a residential care home for unaccompanied 

refugee children were interviewed. An inductive thematic method was 

used to analyze the semistructured interviews.   The results of the 

analysis showed that the participants shared thoughts and feelings 

about the residential care home, these were compiled in to five main 

themes: Staff, Fellowship, Home feeling, Residental Care Home, Talk 

to someone. And related subthemes: Relation, Trust, Development, 

Getting listened to, Friends, Respect, Family, Safety, Control, 

Structure, Integration. In conclusion this study have conducted 

important knowledge in understanding what needs unaccompanied 

refugee children could have on a residential care home. 

Keywords: Unaccompanied refugee children, residential care homes 

for children, needs, refugees 
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Rösten av ensamkommande flyktingbarns behov på HVB-hem 

Varje år kommer ett stort antal ensamma barn till Sverige och ansöker om att få stanna 

kvar i landet. Ett barn som flyr från sitt hemland och söker asyl i ett annat land utan en rättslig 

vårdnadshavare definieras som ett ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, 2015a).  

Det finns många olika anledningar till varför barn väljer eller tvingas att fly till ett nytt 

land ensamma. Ursprungsländerna är många och orsakerna till flykten varierar. I stor 

utsträckning flyr barn från ett hemland drabbat av krig, etniska förföljelser och terrorism 

(Migrationsverket & Socialstyrelsen, 2002). Andra orsaker som ligger till grund för flykten är 

föräldrarnas beslut, att barnet är föräldralöst, övergrepp, tvång och hot samt de som drabbats 

av sjukdomar eller de som förts bort som arbetskraft. Sammanfattningsvis kan ord som oro, 

rädsla, skräck i hemlandet samt hopp om skydd och ett tryggt liv i ett annat land förklara 

flykten från hemlandet (Migrationsverket & Socialstyrelsen, 2002).  

Det är mestadels pojkar i åldrarna 13-17 år som flyr ensamma till Sverige, en av 

anledningarna till detta är att pojkar är mer benägna att hamna i konflikter i hemlandet, samt 

att pojkar värderas högre i många kulturer. Ett annat skäl är att det är mindre farligt för pojkar 

än för flickor att fly ensamma (Ayotte, 2000, refererad i Hessle 2009; Migrationsverket, 

2015b). De flesta ensamkommande flyktingbarnen som flyr till Sverige och söker asyl 

kommer i dagsläget från Afghanistan, det är cirka 21 000 av alla de ensamkommande 

flyktingbarnen som kommer därifrån (Migrationsverket, 2015b). 

I dagsläget är det fler ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige, än barn 

som söker asyl tillsammans med sina föräldrar. År 2010 var det cirka 2 000 ensamkommande 

flyktingbarn som sökte asyl jämfört med barn som sökte tillsammans med föräldrar vilket var 

cirka 10 000 (Migrationsverket, 2010). Idag fem år senare ser dessa siffror annorlunda ut, år 

2015 är det drygt 23 000 ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl medan det är cirka 22 

000 barn som söker asyl med föräldrar (Migrationsverket, 2015b). I och med den rådande 
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flyktingkrisen så har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat mer än det tidigare var 

beräknat (Migrationsverket, 2015c, Migrationsverket, 2015d). Under ett års tid har antalet 

ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige och ansökt om asyl ökat med 370% 

(Socialstyrelsen, 2015).   

Efter att de ensamkommande flyktingbarnen kommer till det nya landet betyder inte det 

att allt är bra, det svenska samhället har ett ansvar för dessa barns välmående och måste 

tillgodose de behov som barnen har.  Dessa barn som kommer hit utan någon familj eller 

anhörig behöver hjälp och stöd av samhället. Barnet kan få en placering på ett HVB-hem 

vilket är den vanligaste placeringen för dessa barn. HVB-hem står för hem, vård och 

behandling för den enskilde. En viktig funktion som hemmet har är att uppfylla de behoven 

som barnen har (Socialstyelsen, 2013). 

Att som ett ensamt barn tvingas fly sitt hemland och anlända till ett nytt land är inte lätt 

men det är en verklighet som drabbar många som situationen i världen ser ut idag. Innan 

flykten och under flykten kan barnen ha varit utsatta för traumatiska händelser och de har 

därför ett behov av stöd. Om inte behoven tillgodoses finns det risker som kan leda till 

psykisk ohälsa för barnen. Att mista föräldrarnas stöd är exempelvis en riskfaktor som kan 

utveckla olika psykiska problem såsom depression (Derluyn & Broekaert, 2007). 

Följaktligen kan nya stödjande relationer vara avgörande för den psykiska utvecklingen 

för det ensamkommande flyktingbarnet (Masten, 2007). Det är därför viktigt för barnen med 

ett bra socialt stöd då detta kan minska barnens depressioner (Oppedal & Idsoe, 2015). Stödet 

som barnen får på sitt boende blir därför av stor betydelse för deras psykiska hälsa. 

För att ensamkommande flyktingbarn ska kunna utvecklas och uppnå sin fulla potential 

trots de riskfaktorer de utsätts för är det av intresse att veta hur man ska bidra till denna 

utveckling med hjälp av stödet från HVB-hem. För att förstå barnens vidare utveckling väljer 

vi att använda oss av Maslows (1987) behovshierarki. Som mest grundläggande föreslår 
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Maslow att olika behov måste uppfyllas för att människan ska kunna fortsätta utvecklas. I 

Maslows behovshierarki är människans behov organiserade i en hierarkisk ordning, som fem 

olika trappsteg att tillfredsställa för att nå självutveckling. De fem trappstegen är fysiologiska 

behov, säkerhet/trygghetsbehov, kärleksbehov/behov av samhörighet, uppskattningsbehov 

och självutveckling.  När de första fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer nya högre 

behov människan vill tillfredsställa. Likaså när nästa behov är tillfredsställt. 

Det första trappsteget är de fysiska behoven, vilka är direkt avgörande för människan, 

som mat, vatten, luft och sömn. Om dessa behov inte är tillfredsställda kommer de fysiska 

behoven vara så dominerade att andra behov inte existerar längre. När människan återigen har 

tillgång till fysiska behov kommer nya högre behov. På det andra trappsteget fokuserar 

människan på sin säkerhet och trygghet, exempelvis på att vara fri från rädsla och ha mer 

ordning och regler samt ett stabilt och tryggt samhälle att leva i. Det tredje steget är 

kärleksbehovet och behov av samhörighet. Detta steg innebär att människan börjar söka sig 

till andra för att få samhörighet och gemenskap, samt för att få och ge kärlek. Det fjärde steget 

innebär att människan vill ha uppskattning från andra. Det kan vara allt ifrån respekt från 

andra till kändisskap och självförtroende. Om alla fyra tidigare stegen är tillfredsställda 

kommer det med stor sannolikhet utvecklas nya behov, vilket leder till det femte och sista 

steget, vilket är självutveckling. Detta steg innebär att människan ska vara sann mot sig själv 

och vill uppfylla sin fulla kompetens och potential (Maslow, 1987). Sammanfattningsvis kan 

det utifrån Maslows behovshierarki gå att diskutera vilka behov som finns hos barnen på 

HVB-hemmet. Det är viktigt för de ensamma barnen att få hjälp med att självutvecklas då de 

blivit utsatta för olika riskfaktorer.  

När det ensamkommande flyktingbarnet anländer till Sverige är det olika processer som 

ska genomgås av migrationsverket, socialen och ankomstkommunen. Det vanligaste sociala 

stödet för ensamkommande barn är, som nämnt tidigare, placering på HVB-hem 
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(Socialstyelsen, 2013). Detta är en boendeform där ett varierande antal ensamkommande 

flyktingbarn blir placerade tillsammans, där ska de leva och bo tillsammans med varandra och 

ha stöd av personal som jobbar på boendet dygnet runt. Personalens huvudsakliga uppgifter 

på HVB-hemmet är att inrikta sig på att ge omvårdnad, stöd och fostran till de 

ensamkommande flyktingbarnen (Socialstyrelsen, 2013). Det är ett kvalitetskrav att barnen på 

HVB-hem ska känna sig trygga och ha tillit till personalen som jobbar på hemmet (IVO, 

2013). Landsting, kommuner, privata vårdgivare och statens institutionsstyrelse är aktörer 

som driver HVB-hem (Socialstyrelsen, 2013). På HVB-hemmet stannar barnen normalt tills 

de är myndiga (18 år) vid vissa fall längre om de fortfarande behöver stöd när de går i skolan 

(Socialstyrelsen, 2011). Flytt från hemmet kan även ske tidigare om barnet anser vara redo. 

Även om barnet flyttat ut har den fortfarande rätt till vuxenstöd (Socialstyrelsen, 2013). 

För att ensamkommande flyktingbarn ska kunna utvecklas och uppnå sin fulla potential 

trots de riskfaktorer de utsätts för är det av intresse att veta hur man ska bidra till denna 

utveckling med hjälp av stödet från HVB-hem.  

Forskningsområdet kring ensamkommande flyktingbarns upplevelser av HVB-hem är 

relativt outforskat. Vi finner ingen tidigare forskning om behoven som ensamkommande 

flyktingbarn har på ett HVB-hem. Tidigare forskning har utifrån de ensamkommande 

flyktingbarnens perspektiv tagit upp hur det var att komma till Sverige och vad de hade för 

erfarenheter vid ankomsten (Thommesssen,Corcoran, & Todd, 2015 ). Studien fick fram att 

det behövs ett förtydligande av hur migrationsprocessen fungerar då detta var oklart för 

barnen. De fick även fram vikten av socialt stöd, vikten av utbildningsstöd samt att 

flyktingbarnen vill passa in i samhället och komma framåt i livet när de kommit till det nya 

landet. Forskningen tar även upp hur viktigt det är för ensamkommande flyktingbarn att få sin 

röst hörd då de inte känner att de blir lyssnade på när de kommer till det nya landet 

(Thommesssen, Corcoran, & Todd, 2015 ). 
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Forskning har även hittills haft fokus på ensamkommande flyktingbarnens psykiska 

hälsa och riskfaktorer som de utsätts för. De ensamkommande flyktingbarnen har blivit utsatta 

för traumatiska händelser samt är mer sårbara för riskfaktorer som kan utlösa psykisk ohälsa, 

än de flyktingbarn som kommit till det nya landet med sina föräldrar (Bean, Derluyn, 

Eurelings-Bontekoe, Broekaert, & Spinhoven, 2007). I tidigare studier där ensamkommande 

flyktingbarn får självskatta sitt mående visas att flyktingbarn har problem med mycket ångest, 

depressioner samt post-traumatisk stress (Derluyn & Broekaert, 2008). Vårdare för 

flyktingbarnen uttrycker även att barnen har svårt med interna problem i from av 

tillbakadragenhet, klagomål på oförklarliga smärtor, oro och depression samt externa problem 

i from av brottsligt samt aggressivt beteende (Derluyn & Broekaert, 2008). Att vara ett 

ensamkommande flyktingbarn är alltså en riskfaktor för att utveckla emotionella problem. 

Därför är det viktigt att man sätter in rätt resurser för att hjälpa barnen att få det stöd de 

behöver, då stöd kan öka den psykiska hälsan (Derluyn & Broekaert, 2007). Det finns olika 

sätt att utveckla nya stödjande relationer för de ensamkommande flyktingbarnen. En viktig del 

är att skapa relationer med jämnåriga och vuxna vilket är faktorer som kan motverka att de 

utvecklar psykiska problem (Masten, 2007).  

Tidigare studier visar på att trots att ensamkommande flyktingbarn kommit till ett nytt 

land fritt från krig så förblir nivåerna av PTSD, ångest, depressioner och externa problem lika 

höga även två år efter ankomsten till landet (Jensen, Skårdalsmo, & Fjermestad, 2014). 

Eftersom barnen har så höga nivåer av psykisk ohälsa trots att de bott i landet en längre tid 

behövs, enligt studien, en bättre övervakning av barnens psykiska hälsa och en 

säkerhetsställning att deras psykosociala behov blir uppfyllda (Jensen, Skårdalsmo & 

Fjermestad, 2014). Traumatiska upplevelser och olika dagliga stressorer har en stor inverkan 

på den psykiska hälsan hos barnen (Vervliet, Lammertyn, Broekaert, & Derluyn, 2014). 

Dagliga stressorer barnen upplever kan exempelvis vara en saknad av familjen, klara av 
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skolan, mycket flyttande i väntan på stabilt boende och oro över uppehållstillstånd. Trots detta 

så finns det ändå de barnen som bibehåller en bra hälsa och har en stark motståndskraft.  

Sammanfattningsvis är den svenska forskningen begränsad till en studentuppsats 

(Berglund & Forsberg, 2013) som undersökt de ensamkommande flyktingbarnens upplevelse 

av stöd på HVB-hem, vars slutsats är att kommunikationen mellan personal och ungdomarna 

är bristfällig samt att de hinder de möter hanteras med hjälp av att de har relativt hög känsla 

av KASAM (känsla av sammanhang). Däremot har studentuppsatsen inte besvarat vad 

barnens behov är, alltså finns det en behövlighet att forska ytterligare på svenska områden. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka behov ensamkommande flyktingbarn 

har på HVB-hem. Varför är detta viktigt? För det första är de ensamkommande 

flyktingbarnen en sårbar grupp med behov av hjälp. För det andra placeras de flesta ensamma 

barnen på HVB-hem och därför är det viktigt att undersöka om vilka behoven är på hemmet. 

För det tredje finns ett behov av mer kunskap om ensamkommande flyktingbarn, vilket 

grundar sig i att det finns begränsat med svensk tidigare forskning på området. För det fjärde 

är det aktuellt i tiden då antalet flyktingbarn beräknas fördubblas i år jämfört med föregående 

år (Socialstyrelsen, 2015). Vår forskningsfråga är således: Vilka är de behov som 

ensamkommande flyktingbarn har på HVB-hem? För att besvara denna frågeställning 

intervjuades fem ensamkommande flyktingbarn som tidigare har bott på ett HVB-hem. Vår 

studie utfördes med en kvalitativ metod för att den ämnade beskriva och få en djupare 

förståelse om ett fenomen vilket var studiens syfte (Langemar, 2008). 

Metod 

Respondenter 

För att undersöka syftet till studien intervjuades fem ensamkommande flyktingbarn som 

tidigare bott på HVB-hem. Respondenterna var unga män över 18 år som bor i en liten 

kommun i Sverige med cirka 12 000 invånare. Urvalet gjordes genom ett snöbollsurval då 
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först frågades ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan om han ville medverka i 

studien och han frågade i sin tur ut fyra andra ensamkommande flyktingbarn som också hade 

sitt ursprung från Afghanistan. Samtliga respondenter har bott på samma HVB-hem men vid 

olika tidpunkter. Deras vistelse på HVB-hemmet varierade mellan sex månader till två år. Då 

alla hade samma ursprung kunde författarna få tillgång till tolk som talar samma modersmål 

vilket underlättade förståelsen under intervjuerna. 

Material 

            Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att respondenterna själva skulle kunna 

få utrymme att beskriva sina upplevelser fritt. Vi valde även att ha med en tolk som vi kunde 

kalla på hjälp vid eventuella besvär. Det material som användes var en intervjuguide (se 

bilaga 3) som stöd till intervjuerna. Intervjufrågorna formulerades utifrån frågeställningen och 

författarnas förförståelse. Intervjuguiden bestod av 29 frågor samt följdfrågor om varför de 

svarade som de gjorde. Frågorna handlade om personalen, trivsel, känslor och strukturen på 

hemmet. Ett exempel på en fråga är: Litade du på personalen? Vid intervjutillfället användes 

en mobil som inspelningsapparat. 

Procedur 

Först togs kontakt med en vän då han är ett ensamkommande flyktingbarn. Han tog i sin tur 

kontakt med fyra vänner som också är ensamkommande flyktingbarn från samma HVB-hem. 

Dessa fem ensamkommande barn blev vårt urval. Följaktligen informerades deltagarna via 

informationsbrev(se bilaga 1) på Facebook varför vi ville intervjua dem samt informerade att 

deltagandet är frivilligt och att de kommer vara anonyma i det resultat som presenteras i 

studien. Innan intervjuerna bad vi om tillåtelse att spela in intervjuerna, eftersom det skulle 

underlätta transkriberingen av intervjuerna. Innan intervjuerna bad vi även om 

deltagarinformation samt samtycke till medverkan i studien (se bilaga 2). Intervjuerna 

utfördes hemma hos en av respondenterna, då vi ville att respondenterna skulle känna att det 
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var en trygg miljö. Därefter utförde vi individuella semistrukturerade intervjuer med alla 

respondenter. Intervjuerna tog mellan 15 till 60 minuter beroende på hur utförliga svaren var 

från respondenterna. Som tack för deltagandet i studien fick alla varsin biobiljett.  

För att ta hänsyn till etiska principer utgår studien från de fyra forskningsetisk 

huvudkraven vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det togs hänsyn till informationskravet genom att vi 

innan intervjuerna skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till respondenterna med 

information om hur intervjuerna kommer gå till samt syftet med studien. Samtyckeskravet tog 

vi hänsyn till genom att respondenterna fick veta att deltagandet var frivilligt och att de fick 

avbryta studien när de ville, därefter fick de göra ett skriftligt godkännande på sitt deltagande 

vid intervjun (se bilaga 2). Vi tog hänsyn till konfidentialitetskravet genom att informera 

respondenterna om att de kommer vara anonyma i studien samt att det vi publicera i uppsatsen 

inte kommer gå att koppla till någon person vi informerade även att alla inspelningar samt 

transkriberingarna kommer att försvaras i säkerhet och sedan förstöras. Till sist togs hänsyn 

till nyttjandekravet genom materialet endast kommer att användas till syftet av studien. 

Databearbetning                              

I denna studie analyserades intervjuerna med utgångspunkt i Hayes principer för induktiv 

tematisk analys (Hayes, 2000; refererad i Langemar, 2008). Denna analysstruktur går ut på att 

strukturera data utifrån teman. Ett skäl till varför vi valde att använda denna analys är att den 

anses vara enkel och rekommenderad för nybörjare. Hayes principer för induktiv tematisk 

analys består av sex till sju steg (Langemar, 2008). Det första steget var att transkribera 

intervjuerna till text. Vi delade upp intervjuerna i separata Word-dokument för varje 

respondent. Det andra steget var att skapa koder och markera text som var relevant till 

frågeställningen. Det tredje steget var att dela in koder i olika teman. Det fjärde steget var att 

fokusera på ett tema i taget och utifrån det temat markerades nya ord och meningar. Det femte 
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steget var att utifrån nya markerade ord skapades huvudteman. Till sist sammanfattades 

huvudteman samt subteman. Det sjunde steget som innebär att skapa en teori av sina teman 

valde vi att utelämna, vilket Langemar (2008) är godkänt att göra. 

Resultat 

Syftet med studien var att ta reda på om HVB-hem möter de behov som ensamkommande 

flyktingbarn har. För att få reda på detta utfördes semistrukturerade intervjuer som 

analyserades utefter Hayes tematiska principer (Langemar, 2008). Analysen resulterade i fem 

huvudteman; Personal, Gemenskap, Hemma känsla, HVB-hemmets funktion och Prata med 

någon, samt 12 subteman (se Figur 1). Nedan beskrivs de fem teman och dess tillhörande 12 

subteman. I resultatet beskrivs respondenter som (R). Med R1 menas respondent 1 och så 

vidare. 

 

Figur 1. Figuren visar alla huvudteman vågrätt samt tillhörande subteman lodrätt. 
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Huvudtema 1: Personal 

Huvudtemat personal utgör fyra subteman. Vilka är relation, tillit, utveckling samt bli lyssnad 

på. Valet av personal tematiseringen gjordes på grund av att personalen spelar en viktig roll i 

de ensamkommande flyktingbarnens behov och var något som respondenterna lyfte fram.  

Subtema 1a: Relation. Respondenterna uttrycker alla att det är viktigt att ha en relation till 

personalen men har olika åsikter om de fått den relation de velat ha. En av respondenterna 

som nu är 18 år och bodde på HVB-hem i ett år upplevde att de hade en bra relation till 

personalen: “Vi hade ganska bra relation till personalen”(R1). Fyra upplevde att relationen var 

olika beroende på vilken personal som jobbade.  Exempelvis berättade respondent 4, som är 

19 år och bodde på HVB-hem i 6 månader, följande: ”När jag var stressad eller om vi tänkte 

på natten, vi kunde inte sova ibland. Ibland kunde vi gå upp och vi satt och pratade med 

personalen.” En annan respondent berättar om hur det var att komma till HVB-hemmet och 

hans förväntningar på personalen:   

jag var barn, 15 år, jag hade inte fått tillräckligt med kärlek från föräldrarna, du vet jag 

var på väg i tre år hit och då man kommer hit man förväntar sig lite mer än jag fick där. 

Man vill ha lite mer kärlek från personalen. (R5) 

Samma respondent berättar hur viktigt det var att ha en relation med någon och kunna prata 

med den när man mådde dåligt:  

… man får idéer att ta livet av sig och hoppa från en bro eller framför en lastbil, sådana 

grejer tänker man skitmycket på, man tänker på familjen man tänker på krig, man tänker 

på kanske grejer som hänt… det är viktigt att ha en relation med någon. (R5) 

Subtema 1b: Tillit.  Samtliga respondenter lyfte fram att de inte kunde lita på alla i 

personalen. En av respondenterna som är 18år och bodde på HVB-hem i två och ett halvt år 

uttryckte sig på följande vis angående tilliten till personalen: 
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Man frågar kan du hjälpa mig med läxan, men dom säger ja till exempel men de säger 

klockan fem kommer vi och hjälper [dig]. Men klockan fem kommer de och säger vi har 

någonting annat att göra, vi har ingen tid. (R2) 

Samma respondent uttryckte dock att han kunde lita på personalen som han upplevde var bra. 

En annan orsak till varför de inte har någon tillit till personalen förklarar R5 följande: ”för det 

går inte lita på någon, eftersom man upplevt jättemycket på väg hit. Man träffar mycket olika 

folk så det är svårt att lita på personal eller vem som helst, det är jättesvårt att lita på någon.” 

Subtema 1c: Utveckling. Respondenterna berättar om sin utveckling med hjälp av 

personalen. Alla respondenter tycker att de har fått hjälp att utvecklats. R5 upplever att det är 

från personal till personal, men berättar: ”när jag kom hit så hade jag ett mål” detta gjorde att 

han tog kontakt med de som han trodde kunde hjälpa honom att nå målet: ” när jag berättade 

det för en personal att jag har mitt mål, jag ska utvecklas såhär och såhär… Då fick jag 

motivation eller råd.”. Han upplevde att det var hans egna mål som gjorde att han utvecklades 

bra på hemmet.  Respondent 3, som är 19 år och bodde på HVB-hem i sju månader, berättar 

när personalen hjälpte honom att kunna utvecklas inom hans intresse fotboll: ”Jag ville spela 

fotboll och de sa att det finns ett lag i staden och ja dem hjälpte mig spela där.” R2 berättade 

att personalen: “de hjälper mest med läxa och mest med skolan.” R3 delar samma åsikter om 

att personalen hjälper dem med läxorna. R2 önskar att han fått lära sig att laga mat ordentligt 

innan utflytten från hemmet. Han berättade: “ alltså jag kunde bara göra ägg, men nu kan jag 

göra spagetti också.” 

Subtema 1d: Bli lyssnad på. Tre av de fem respondenterna uttryckte ett behov at att bli 

lyssnade på under tiden de bodde på HVB-hemmet. R2 kände att han inte blev lyssnad på av 

vissa i personalen “...alla [ska] lyssna på varandra, men det finns personal som gör inte det”. 

Samma person berättade att han inte kände sig lyssnad på av viss personal och chefen på 

HVB-hemmet.  R5 uttryckte att det skulle vara bättre om personalen lyssnade på pojkarna mer 
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och bestämde saker tillsammans, som exempelvis vilka aktiviteter de skulle göra. R3 

berättade att om personalen inte lyssnade på honom så kunde han ibland bråka med 

personalen eller pojkarna. Samma respondent berättade om när han försökte byta boende: “jag 

bråkade med personalen och chefen och socialen, men ingen lyssnar på mig”. R5 berättade att 

HVB-hemmet skulle kunna kännas mer som hemma om personalen försöker bestämma lite 

mer tillsammans med pojkarna: ”Då vet man att man betyder något eller har något värde. 

Men det var så att personalen bestämde allt. Vi var som fångar.”  

Sammanfattningsvis upplevde respondenterna att det var viktigt att ha en bra relation till 

personalen, samt att det var svårt att lita på alla i personalen men de kände att de kan lita på 

den personalen de tycker är bra. Respondenterna ansåg att de hade fått hjälp för att utvecklas. 

Att bli lyssnad på var något som pojkarna även uttryckte att de hade ett behov av. 

Huvudtema 2: Gemenskap 

Huvudtemat gemenskap består av två subteman vilka är Kompisar och Respekt. Om man får 

respekt, har kompisar samt att man inte känner sig utanför så känner man gemenskap. 

Samtliga respondenter upplever att de haft en gemenskap på hemmet med de andra pojkarna 

som bodde där. Respondenterna upplevde att alla pojkarna på hemmet respekterade varandra, 

men de kände inte att de fick den respekt de ville ha av personalen. 

Subtema 2a: Kompisar. Alla respondenter uttryckte att kompisar hade en betydelsefull roll 

på hemmet, vilket visar på en gemenskap mellan pojkarna. R4 berättade följande som påvisar 

detta: ”Vi hade många kompisar, vi var som en familj, vi bodde som familjen.” Samma 

respondent uppgav: ”När någon var borta var deras plats tom, vi kände att han inte är här.” 

Två andra respondenter säger att de var kompisar men att det ibland kunde uppstå konflikter. 

R2 berättar: ”Ja vi var kompisar, det blev bråk ibland kanske. Eftersom vi var yngre vi 

bråkade, inte att vi slår men med språket.” R3 förklarade att något som han upplevde var bra 

med hemmet var de andra pojkarna som bodde där: ”Vi pratar med varandra och skojar och 
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skämtar, men blir aldrig arg på någon.” Fyra av respondenterna lyfter fram att det fanns en 

gemenskap trots att pojkarna på hemmet hade olika ursprung. R2 berättar följande: “För mig 

spelar det ingen roll om någon kommer ifrån Afghanistan, Afrika, Somalia, Iran och Irak 

någonstans… vi är alla människor och vi alla var kompisar med varandra.” R5 uttryckte att 

han känt sig omtyckt trots deras olika kulturer: ”De flesta eller alla tyckte om mig... de tycker 

om mig även om vi var från olika kulturer. Vi känner oss som en familj där.” 

Subtema 2b: Respekt. Respondenterna har olika syn på vilken respekt dem har fått. Vissa 

upplevde att de hade fått respekt både av personalen samt av de andra pojkarna, medan andra 

inte hade fått den respekt de ville ha. R2 berättade om en händelse som gjorde honom ledsen:  

En personal hade inte knackat på dörren utan han kom direkt in och jag och en av 

killarna som bodde på hemmet vi håller alltså för dörren, men personalen kom ändå in. 

Ja alltså jag blev jätteledsen. Eftersom jag tänker såhär: vi bor här, är det din lägenhet? 

om det var min lägenhet varför kommer du in såhär? Jag blev jätteledsen… vi kanske 

bor i ett fängelse och när du vill du får komma in… alla måste känna varandra och 

respektera varandra. 

Ett exempel på när R5 inte kände sig respekterad när han en dag kom hem försent: ”hon hade 

slängt bort maten bara för att jag var ute och lekte och var en timme försent. Vafan du kan 

spara maten så kan jag värma den i mikron när jag kommer hem.”  

Samma respondent uttryckte sig även om att han blivit respektlöst behandlad när en personal 

skulle hämta dricka till middagen:  

Hon hämtade drickan men inte att hon kommer till bordet och säger här varsågod utan 

hon lämnade på golvet där (han pekar på golvet längre bort) och jag tyckte det var 

jävligt respektlöst och jag kasta tallriken och sa jag är inget djur. (R5) 

Respondenten berättade även:  
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Och det är exakt som när de kom på kvällarna och knackade på dörren och lämnade 

frukt på golvet… det gör inte en människa till en människa, frukt ska vara i fruktskål 

eller vad som helst och man hämtar när man vill. Eller knacka dörren tills vi öppnar, 

inte lägga den där jag har mina skor. 

R4 uttryckte hur viktigt han tycker det är med respekt: ”om du respekterar mig så jag 

respekterar dig. Den är viktig.” 

Sammanfattningsvis kände respondenterna att kompisar var ett viktigt behov för dem 

när de bodde på HVB-hemmet, och trots att de ibland bråkade hade de en gemenskap med 

varandra. Det framkom att vilket ursprung de hade inte spelade någon roll för gemenskapen. 

De uttryckte att respekten var bristfällig av personalen men ansåg att de respekterade varandra 

pojkarna emellan. 

Huvudtema: Hemma känsla 

Huvudtemat hemma känsla utgörs av tre subteman. Dessa är Familj, Trygghet och Kontroll.  

Respondenterna upplevde en trygghet på hemmet men att saknaden av familj och kontroll var 

något som bidrog att HVB-hemmet inte gav en känsla av att vara hemma.  

Subtema 3a: Familj. Majoriteten av respondenterna tyckte inte att HVB-hemmet kändes som 

deras hem. En bidragande faktor till detta var att deras familjer inte bor där, R3 berättar 

följande: ”För att mitt hem är inte HVB-hemmet. Jag vill bara bo med min familj så det spelar 

ingen roll. Var som helst.” R4 stämde in i detta: ”Tillexempel i mitt hem vi brukar bo med 

familjen. Men min mamma och pappa dem var inte där på hemmet. Jag kände mig ensam.” 

Något som R5 tog upp var att personalen hotade med att ringa polisen om de inte kom hem i 

tid: ”Då känner man sig inte som hemma.” Samma respondent berättade även att: “Man bor 

med sina föräldrar och syskon, då känner man sig som hemma i den åldern.” R2 och R5 

berättade båda att de hellre hade velat bo hos en familj istället för på ett HVB-hem.  
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Subtema 3b: Trygghet. Samtliga respondenter upplever att de känner sig trygga på HVB-

hemmet.  För att påvisa detta uttryckte sig R5 på detta vis: ”Ja på ett sätt man känner sig trygg 

när man kommer hit, det finns inge krig, man får mat, får gå i skolan, ja jag kände mig trygg 

där inne. Det gjorde jag, på nått sätt.”  Alla respondenterna uttryckte att de kände sig trygga, 

R1 förklarar detta på följande vis: ”jag kände mig trygg, jag kände det var som mitt hem.” 

Subtema 3c: Kontroll. Fyra respondenter upplever att de inte har kontroll över sitt liv under 

den tiden de bodde på HVB-hemmet. Varav R5 menar att han endast hade kontroll när han 

själv kämpade för att få kontroll. Som exempelvis hjälp med läxor eller saker till rummet, 

men vissa saker kunde han inte påverka som träning eller bestämda tider för mat och 

inpassering genom porten in till hemmet.  En R3 kände också att han inte hade kontroll på 

hemmet: ” När jag bodde på HVB-hemmet kunde jag inte bestämma… För att personalen 

kontrollerade.” En gemensam faktor till att de inte upplevde kontroll är att de inte får 

bestämma några tider. R2 yttrade ett flertal gånger om att han inte tyckte om att de låste 

porten in till hemmet så de inte kunde komma in på kvällarna: ”Det var en kod som man 

måste slå och efter det man måste stanna bakom dörren fem-tio minuter för att de ska komma 

och öppna.” R4 och R5 tar upp hur missnöjda de var över att köket låstes efter en viss tid. R4 

berättar att han ibland frågade personalen om de kunde öppna för han ville ta mat, och ibland 

sa personalen nej. R5 intygar även detta: ”dom hade dåliga regler, ibland stängde dom köket 

att man inte fick äta mat efter en viss tid… det tycker jag var jävligt dåligt, så gör dom inte 

hemma med sina barn.” 

Sammanfattningsvis uttryckte nästan alla respondenter en saknad efter familjen eller att 

få tillhöra en familj. De kände sig trygga på hemmet men upplevde att deras personliga 

kontroll blev lidande eftersom hemmet har regler som de inte tyckte om. 

Huvudtema 4: HVB-hemmets funktion 

Detta huvudtema består av två subteman: Struktur och Integration.  Dessa valdes på grund av 
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att barnen hade olika behov av de funktioner som HVB-hem fyller.  De upplevde att HVB-

hem hjälpte med integrationen till samhället, därav uppkom subtemat integration. 

Subtema 4a: Struktur. Fyra av de fem respondenterna upplevde att HVB-hem är ett bra 

system för ensamkommande flyktingbarn. R5 yttrar: ”Jag tycker det är ett bra system faktiskt. 

Det är viktigt för deras liv, för deras utveckling och allt. Det är viktigt att man får den där lilla 

hjälp som man behöver.” Den respondenten som inte tycker att HVB-hem är ett bra system 

för ensamkommande flyktingbarn berättar följande: ” Jag tycker det är bra att bo själv för jag 

tycker inte om att bo med annan kille.” R3 menar: ”för att jag tycker bo ensam, när jag bor 

med andra killar och det finns personal det blir tråkigt för mig och det är svårt för mig att bo 

där.”  

Subtema 4b: Integration. Alla tar upp hur viktigt det är att få lära sig språket och de regler 

som finns i Sverige. R2 berättade att han tyckte att språket var svårt och jobbigt: “kunde inte 

prata i sju månader, om jag pratar kanske någon skrattar åt mig.”  Samma respondent berättar 

att han tyckte det var svårt att få svenska vänner: “ Svenskar pratar inte med invandrare, ni vet 

det och alla vet det”.  R1 tror att det skulle vara svårt om han inte hade bott på HVB-hem när 

han kom till Sverige ”eftersom man förstår inte språket, inga regler, ingenting. Det blir svårt.”  

Sammanfattningsvis ansåg vissa att HVB-hem som struktur fyllde vissa behov, medan 

en annan upplevde inte att han hade något behov av att bo på ett HVB-hem. Respondenterna 

ansåg att HVB-hemmet hjälpt till att förstå svenska regler samt språket vilket de haft ett 

behov av när de kom till Sverige. Ett annat behov var att få svenska vänner. 

Huvudtema 5: Prata med någon  

Samtliga respondenter berättar att personalen som var bra försökte hjälpa dem när de mådde 

dåligt, bland annat så kontaktades både psykolog och läkare vid behov när personalen visste 

att de behövde prata. R5 säger att han ville att: ”någon skulle komma in och prata med mig så 

jag får prata ut det jag tänker på”. R3 berättar att han tycker det är bra att ha någon att prata 
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med när han mår dåligt, men att personalen inte kunde göra något för att hjälpa honom mer än 

att lyssna. Han tycker det är viktigt att personalen tar kontakt med pojkarna och lyssnar på 

dom: “för att killarna behöver att någon lyssnar.” Han menar att det hjälper: “för att när man 

pratar man blir lugnare.” R2 tycker att personalen ska fråga: ”vad har du problem med, kan du 

sova eller går det bra i skolan”. Samma respondent berättade att vissa i personalen kunde han 

prata med om vad som helst. R1 berättar att när han inte mådde bra berättade han det för 

personalen: ”det var bra när jag var ledsen, som min mamma och pappa ungefär.” 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna att de har ett behov av att få prata med 

någon när de mådde dåligt eller var ledsna. Även om personalen inte alltid kunde hjälpa var 

det av vikt att ändå få prata med någon i personalen. 

Diskussion 

Resultat diskussion 

Studien ämnar att besvara frågan: Vilka behov har ensamkommande flyktingbarn på HVB-

hem? För att få reda på detta analyserades resultatet med hjälp av en induktiv tematisk analys. 

Utifrån de svar som respondenterna gav kunde det utläsas att det finns många olika behov 

som behöver bli hörda och uppmärksammas. För det första fanns ett flertal behov som kunde 

kopplas ihop med personalen som jobbar på hemmet. Dessa är relationen till personalen, tillit 

till personalen, utvecklas med hjälp av deras stöd och att känna att de blir lyssnade på utav 

personalen. För det andra uppgavs behov av gemenskap mellan både personal och de andra 

barnen som bor på hemmet. Att ha kompisar och få respekt var två behov som respondenterna 

nämnde. För det tredje fanns ett behov av att känna sig som hemma.  Ett behov som togs upp i 

samband med om de kände sig hemma var behovet av sin familj eller att tillhöra en familj här 

i Sverige. Trygghet och kontroll var två andra behov som togs upp i samband med 

hemmakänsla. För det fjärde fanns ett behov av att bo på HVB-hem då hemmet hjälpte till 
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med integrationen och var enligt majoriteten en bra struktur. För det femte framkom ett behov 

av att få prata med någon när det behövdes, som exempelvis när de mådde dåligt.   

Ett oväntat resultat i studien var att några respondenter jämförde de hårda reglerna (som 

tiderna för mat och inpassering till boendet) med ett fängelse och att de kände sig som fångar. 

Detta var förvånande då de ensamkommande flyktingbarnen kommer till Sverige och 

förväntas att få vård, fostran och omsorg och istället upplever de att hemmet känns som ett 

fängelse (Socialstyrelsen, 2013). Ett annat överraskande resultat var att trots de berättelser 

som respondenterna uttryckt missnöje med, tycker de ändå att HVB-hem är en bra struktur för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Med hjälp av Maslows (1987) behovshierarki går det att jämföra de behov som de 

ensamkommande flyktingbarnen har med Maslows behovshierarki. Enligt Maslow måste ett 

steg i taget uppfyllas för att man ska komma vidare i sin utveckling. Det första trappsteget 

som är de fysiologiska behoven upplever vi finns på HVB-hemmet. Respondenterna uttryckte 

däremot ett missnöje med maten då de ibland blev nekade mat om de missade mattiderna. 

Vilket påvisar att de fysiologiska behoven ibland blev lidande. Det andra steget är behovet att 

känna trygghet där man bor vilket samtliga respondenter gjorde. Det tredje steget handlar om 

att man har ett behov av kärlek och gemenskap. Resultatet visade att de inte fick tillräckligt 

med kärlek och anknytning till personalen som de hade velat, däremot kände de att vissa i 

personalen brydde sig samt att personalen gav en bra omvårdnad när de mådde dåligt. 

Respondenterna kände däremot en gemenskap pojkarna emellan eftersom de var kompisar. 

Det fjärde steget vilket är behovet av att söka uppskattning kan kopplas till resultatet då 

respondenterna uttrycker att pojkarna emellan respekterar varandra, däremot har de inte fått 

den respekt de vill ha från personalen. En avsaknad av respekt bidrar till att respondenterna 

ifrågasätter sin möjlighet att kontrollera sin situation vilket kan leda till att deras 
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självförtroende blir lidande. Sammanfattningsvis visar resultatet att vissa av de behov som 

respondenterna har även finns i Maslows behovshierarki (Maslow, 1987). 

Behovet av familj var något majoriteten av respondenterna uttryckte. De berättade att de 

saknade sina familjer och att bo med sina föräldrar och syskon. Detta var något de visste inte 

skulle vara möjligt utifrån omständigheterna, men de tar även upp att de hellre velat bo hos en 

värd-familj här i Sverige. Att bo hos en annan familj hade varit mer önskvärt än att bo på 

HVB-hem.  Hur kan ett HVB-hem skapa en känsla av att vara en familj? Utifrån resultatet kan 

man se att de ville bestämma mer tillsammans med personalen. Detta skulle bidra till en mer 

familjär känsla på hemmet där alla är delaktiga. Hur mycket kan personalen bidra till att 

barnen ska känna att de bor i en familj? Personalens uppgift är trots allt inte att vara deras 

föräldrar, utan ska ge fostran och omvårdad. Respondenterna uttrycker ett behov av 

anknytning till personalen, men detta är inte något som ingår i personalens arbetsuppgifter. 

Hur denna problematik skulle kunna lösas är ett ämne för vidare forskning. 

Resultatet visar att respondenterna hade ett behov av en tillitsfull relation med 

personalen på hemmet, så de kunde få möjlighet att prata ut med någon när det behövdes. 

 Vilket även tidigare forskning visat, att det är viktigt med socialt stöd för att minska 

depression hos de ensamma barnen (Oppendal & Idsoe, 2015). Detta påvisar att det finns ett 

behov av förbättring när det gäller stödjande relationer för de barnen på HVB-hemmet, 

eftersom det är viktigt för den psykiska utvecklingen (Matsen, 2007) Eftersom respondenterna 

ansåg att det saknades tillit till personalen, kan det ha bidragit till att de inte vågade berätta att 

deras psykiska hälsa fortfarande var lidande, trots att de träffat psykolog. Resultatet visade att 

respondenterna tyckte att reglerna var för strikta, vilket också visats i en tidigare 

studentuppsats (Berglund & Forsberg, 2013). 

På grund av tidsbrist har vi inte hunnit undersöka vilken utbildning/kompetens 

personalen som jobbade på HVB-hemmet besatt. Vi vet därför inte om okunskap kan ha 
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bidragit till det missnöje respondenterna haft. Personalen kanske inte hade tidigare 

erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn. På grund av det ökade antalet 

ensamkommande barn som kommer till Sverige de senaste åren, är området relativt nytt och 

det skulle även kunna vara så att kompetensen hos personalen inte hängt med i utvecklingen. 

Något som är värt att tänka på när man läser resultatet är att respondenterna kommer från 

andra kulturer än vad personalen är van vid, samt att språket kan ha varit ett hinder vid 

konflikter mellan respondent och personal. 

För att hemmet ska kunna fungera och hålla en struktur behövs regler, men det kan 

diskuteras om dessa kan förmedlas på ett annat sätt. Då barnen är missnöjda med reglerna 

kanske de inte har förstått meningen med varför reglerna finns. Om HVB-hem ger en bättre 

förståelse för dessa, kanske det kan leda till bättre upplevd kontroll hos barnen och komma 

undan fängelsekänslan. En annan aspekt som kan ha spelat roll angående respondenternas syn 

på de strikta reglerna kan bero på att några av dem levt själva under flykten till Sverige och 

under den tiden har de själva tagit allt ansvar. Flykten kan då även ha gett en påskyndad 

mognad, vilket blir en stor omställning när de kommer till Sverige där de då klassas som barn 

under 18år.   

Metod diskussion 

I kvalitativ analys är viktigt att vara medveten om att författarens tolkning färgas av tidigare 

förförståelse för ämnet, med detta i sitt medvetande minimeras risken att tolkningarna blir 

färgade (Lagemar, 2008). Förförståelse för denna studie grundar sig i att en av författarna har 

en vän som är ett ensamkommande flyktingbarn och hon har därmed en viss förförståelse om 

ensamkommande flyktingbarns livserfarenheter. Den andra författaren har ingen direkt 

förkunskap om ämnet men bidrar med en objektivare synvinkel. Därmed förstärks studien 

med ett subjektiv och ett objektivt perspektiv. 
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Studiens resultat är inte generaliserbart till populationen ensamkommande flyktingbarn 

då det är en kvalitativ undersökning, därför har inte studien för avsikt att generaliseras utan 

har avsikten att ge en djupare förståelse. Resultatet analyserades av författarna tillsammans, 

därmed har studien inte någon interbedömarreliabilitet. Studiens syfte var att undersöka vilka 

behov som de ensamkommande flyktingbarnen har och detta är vad resultatet består av. Där 

av är studien valid då den mäter vad den säger sig mäta. Följaktligen kan de ensamkommande 

flyktingbarnen ha behov som inte kommit fram i resultatet då urvalet är litet och behoven kan 

se olika ut på olika HVB-hem. Urvalet gjordes genom ett snöbollsurval vilket inte är 

representativt för populationen. Med hänsyn till att ensamkommande flyktingbarn är en 

sårbargrupp valdes snöbollsurval för att ingen ungdom skulle känna sig tvingad att ställa upp, 

vilket de kanske gjort om vi själva hade kontaktat dem. Urvalet var även ifrån en liten ort 

vilket kan bidra till resultatskillnader om studien hade utförts i en större ort istället. En av 

respondenterna var en vän till en av författarna vilket kan ha påverkat resultatets pålitlighet, 

eftersom risken finns att respondenten inte vågar dela med sig av personliga tankar. Med 

hänsyn till detta valdes den andra författaren som intervjuare, men båda författarna 

medverkade under intervjun. 

Vidare skilde sig intervjuerna i längd. Exempel på detta är att en av intervjuerna var på 

15 minuter och en annan på 60 minuter. En anledning till varför en av intervjuerna blev så 

kort kan ha berott på att respondenten hade jobbat natt och kom direkt från jobbet till 

intervjun, en annan anledning kan vara att det var den första intervjun som utfördes och vi inte 

var lika beredda på att ställa följdfrågor. För att rätta till den första intervjun skulle vi i 

efterhand kunnat kontakta respondenten och ställa följdfrågor för att få mer utförliga svar, 

men på grund av tidsbrist har vi inte hunnit med detta. Trots att intervjun var kort bidrog den 

till relevanta svar som vi kunnat använda till vårt resultat därför valde vi att inkludera den. 
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Den tematiska analysen urskiljer vår tolkning av de intervjuerna som gjort, däremot är 

det möjligt att en annan person skulle ha gjort en annan tematisk analys än vad vi gjorde. 

Även om denna möjlighet finns, har analysen gjorts på ett ärligt och öppet sätt där läsaren kan 

tolka resultatet och själva avgöra om resultatet anses vara rimligt. Däremot kan vi inte veta 

om de har gett ärliga svar. 

Urvalet i vår studie kan ses som en styrka då ensamkommande flyktingbarn inte är en 

enkel målgrupp att få kontakt med. Det skulle även kunna ses som en styrka att 

respondenterna kände till den ena författaren av vår studie sedan innan, då detta skulle kunna 

leda till ett mindre nervöst möte samt att de möjligtvis vågade öppna upp sig mer. Då 

ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl i Sverige ökat med 370 % från föregående år är 

det ett aktuellt ämne samt viktigt att undersöka. Många av de ensamkommande flyktingbarnen 

hamnar på HVB-hem och därför är det viktigt med forskning kring det. En annan styrka med 

studien var att vi hade tillgång till tolk under alla intervjuerna, exempelvis om ett missförstånd 

uppstod kunde vi rätta till det genom att be tolken förklara frågan på modersmålet. Då 

forskningen på området är begränsad bidrar vår studie till en förståelse för vad 

ensamkommande flyktingbarn har för behov på HVB-hem. Eftersom det inte tidigare har 

studerats om ensamkommande flyktingbarns behov på HVB-hem har vår studie bidragit med 

ett nytt forskningsområde som öppnar upp för att lära sig mer om de ensamkommande 

flyktingbarnen.  

Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna undersöka vad som behövs för att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska känna sig mer som hemma. Följaktligen skulle det vara intressant att 

undersöka om behoven som flyktingbarnen har uppfylls på HVB-hem. Samt hur HVB-hem 

kan bemöta dessa behov på bästa sätt. Det finns en studentuppsats som undersöker 

upplevelsen av stöd på HVB-hem (Berglund & Forsberg, 2013). Vår studie skiljer sig från 
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denna då de undersöker stöd och vi behov, däremot skulle man kunna undersöka både 

behoven och stöden tillsammans i vidare forskning. Annat förslag till vidare forskning kan 

vara att undersöka vilka av behoven som personal på HVB-hem tycker att de själva är med 

och uppfyller. Det vore även intressant att göra undersökningar på ensamkommande barn som 

är flickor, för att se om det skiljer sig åt. 

Slutsats 

Studien ämnade att undersöka vilka behov ensamkommande flyktingbarn har på HVB-hem.  

Eftersom ensamkommande flyktingbarn ökat mycket de senaste åren är det viktigt att veta 

vilka behov som finns. Eftersom många av de ensamma barnen bor eller kommer bo på HVB-

hem eller liknande är det viktigt att undersöka hur hemmen upplevs av barnen som bor där. 

Det är viktigt att studera HVB-hemmets betydelse för barnen utifrån psykologiska perspektiv. 

Detta kan bidra till att bemötandet på HVB-hem blir bättre och i sin tur leder till att 

ensamkommande flyktingbarn utvecklas positivt. Sammanfattningsvis har denna studie visat 

vilka behov som ensamkommande flyktingbarn kan ha på HVB-hem. Dessa sammanställdes 

till fem huvudteman och nio subteman som beskriver deras behov: Att ha en tillitsfull relation 

till personalen, samt att personalen lyssnar på barnen och hjälper dem utvecklas. Behovet 

gemenskap består av att ha kompisar och bli respekterade. För att barnen ska känna en hemma 

känsla har de ett behov av att tillhöra en familj, känna trygghet och kontroll.  HVB-hemmet 

upplevdes som en bra struktur och hjälpte till med behovet att integreras.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
Hej!  

Vi är två studenter ifrån universitetet i Örebro som skriver c-uppsats om hur ensamkommande 

flyktingbarn upplevde sin vistelse på HVB-hem.Vi kommer genomföra enskilda intervjuer där 

du har möjlighet att berätta för oss hur du upplevde din tid på HVB-hem. 

Intervjuerna kommer att spelas in, men det är bara vi som har tillgång till att lyssna på 

intervjuerna. Du kommer att vara anonym, dvs inga namn kommer anges i uppsatsen. Vi vill 

genom detta brev informera dig om att deltagandet är frivilligt och att du kan närsomhelst 

under intervjun avbryta och du har rätt att ångra ditt deltagande. Intervjuerna beräknas ta ca 

40 minuter, men vi har bokat intervjun för 1 timme ifall det skulle behövas extra tid. 

Efter intervjun kommer vi visa dig vår sammanställning av de svar ifrån dig som vi kommer 

använda oss av, då du får möjligheten att ta bort eller ändra på något ifall vi skulle ha 

misstolkat dig. All material kommer raderas när uppsatsen har blivit godkänd. 

Om du vill läsa uppsatsen när den är färdig och godkänd så kan vi gärna skicka ett exemplar 

till dig. 

Vi bjuder på fika och efter intervjun är klar får du en Biobiljett som tack för ditt deltagande. 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om studien, se uppgifter nedan. 

Julia Bodin                                        Fanny Isaksson 

072-7291610                                     073-9589569 

juliabj_@hotmail.com                     fannyisaksson91@gmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Julia Bodin och Fanny Isaksson 
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Bilaga 2 – Deltagarinformation 
 
 
Ålder:_____________________________________________________________ 
 
 
Ursprung:__________________________________________________________ 
 
 
Hur länge har du bott i Sverige?_________________________________________ 
 
 
Hur länge bodde du på HVB-hem?_______________________________________ 
 
 
Samtycke till studien 
Jag har blivit informerad om studiens syfte och hur intervjuerna kommer att gå till. Jag har 
informerats om att intervjuerna är frivilliga och att jag när som helst kan avbryta studien.  
 
Jag godkänner härmed mitt deltagande till studien. 
 
Deltagarens underskrift_______________________________________________ 
 
Ort och datum_____________________________________________________ 
 
Tack för ditt deltagande! 
Med vänliga hälsningar 
 
Julia Bodin & Fanny Isaksson 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Presentation: 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om HVB-hem möter de behov som 

ensamkommande flyktingbarn har. 

 

Frågeställning: Möter HVB-hem de behov som ensamkommande flyktingbarn har? 

Vi kommer att spela in dina svar med mobilen. 

Du behöver inte svara på frågorna och har när som helst rätt att avbryta studien. 

Allt du säger kommer vara anonymt, inga namn kommer framgå och det är bara vi som har 

tillgång till dina svar. 

Undrar du något om studien? 

Inledning: 

Det som vi tänkt prata om idag är din vistelse på HVB-hemmet. 

 

Intervjuguide 

Personal 

Hur var bemötandet på hemmet av personalen? 

Hur var bemötandet av dom andra pojkarna? 

Vad fick du för relation till personalen?  

Litande du på personalen? 

Vad gjorde personalen när du mådde dåligt? 

Hur har du upplevt personalen? 

Motiverade personalen dig till att utvecklas?  

Trivsel 

Kände du dig trygg på hemmet? Varför? 
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Har du fått allt du tycker att du behöver för att må bra av hemmet? varför? 

Kände du dig hemma på hemmet? 

Upplevde du att något var bra med hemmet? varför?  

Upplevde du att något var dåligt? Om ja, vad? Varför? 

Hur har du upplevt din tid på hemmet? Varför? 

Tycker du att något på hemmet kan bli bättre?  

Om du fick byta HVB-hem, hade du gjort det då? Varför? 

Känslor 

Vad gjorde du om du mådde dåligt? 

Upplevde du något utanförskap pga ditt ursprung? Om ja, hur då? 

Har du känt dig omtyckt sen du kom till hemmet? 

Vågade du vara ledsen framför personalen? 

Känner du att du fått utvecklats så mycket som du vill under din vistelse på hemmet? 

Kände du dig respekterad på hemmet? 

Kände du gemenskap med de andra pojkarna på hemmet? 

Upplevde du att du kontroll på ditt liv, eller kände du att du inte kunde påverka din situation? 

Struktur 

Vad var ditt första intryck av hemmet? Förändrades det? 

Kändes det bra att flytta till en egen lägenhet utifrån den hjälp du fått av hemmet?  

Tycker du att hemmet skulle kunna fungera på ett annat sätt?  

Tycker du att HVB-hem är ett bra system för ensamkommande flyktingbarn?  

Hur tror du att det hade gått för dig om du inte hade bott på ett HVB-hem när du kom till 

Sverige?  

Om du hade fått välja själv när du kom till Sverige, hade du valt att bo som du gjorde, på 

hemmet först eller hade du valt att bo ensam direkt? Varför? 


