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Abstract 

Mirror, mirror on the wall, tell me which norm is the best of them all? 

-Equality work and gender at HVB-accommodations for unaccompanied refugee 

children  

The aim of the study was to investigate from a gender perspective how two HVB-

accommodations for unaccompanied refugee children were working with equality. The 

research was made by four semi structured interviews with employees at HVB-

accommodations for unaccompanied girls and boys between the ages of 14 to 17. From 

each home there were one female and one male selected for the interviews. The 

interviews were recorded and transcribed. The material was analyzed using social 

constructivist theory and gender perspectives. The result indicates how stereotypical 

ideas’ regarding gender was constructed in the social work with the unaccompanied 

children. Hence, the study demonstrates a need of increased education for the 

employees together with a need for the accommodations to adjust in order to fulfill the 

specific needs which unaccompanied children have not least as regarding equality and 

gender.  

Keywords: Unaccompanied refugee children, Equality, Gender, Social Constructivism, 

HVB-accommodations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur två HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn arbetar med jämställdhetsfrågor. Detta undersöktes 

genom fyra halvstrukturerade intervjuer med personal på HVB-hem för 

ensamkommande flickor och pojkar mellan 14-17 år. En kvinna och en man på 

respektive boende intervjuades. Intervjuerna spelades in och det transkriberade 

materialet analyserades utifrån socialkonstruktivistisk teori samt utifrån ett 

genusperspektiv. Resultatet av undersökningen visar hur stereotypa föreställningar kring 

kön konstruerades i det sociala arbetet med ensamkommande barn. Studien visar på ett 

behov av ökad utbildning kring genus hos personalen. Den visar även på att boendena 

behöver anpassas för att uppfylla de specifika behov som gruppen ensamkommande 

flyktingbarn har, inte minst vad gäller jämställdhet och genus.     

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, Jämställdhet, Genus, Socialkonstruktivism, 

HVB-hem. 

  



 

 

 

 

Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Stefan Sjöberg som fått kämpa med att få oss 

att hålla oss till vårt arbete och inte sväva iväg. Vi vill framförallt tacka varandra för att 

vi orkat med varandra under denna intensiva tid med frustrerade, jobbiga och roliga 

stunder som tiden innehållit. Utan Lillan och Doris (Lindas två labradorer) hade vi nog 

inte klarat av att sitta dag ut och dag in med detta arbete, därför vill vi rikta vår största 

tacksamhet till er.  

Till sist vill vi tacka intervjupersonerna som gjorde det möjligt för oss att göra denna 

studie. 

 

Tack 

Norrtälje 2015  



 

 

 

 

Innehåll 

 .......................................................................................................................................... 1 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 3 
2.1 Syfte ........................................................................................................................ 3 
2.2 Frågeställningar ...................................................................................................... 3 

3. Uppsatsens disposition ................................................................................................. 3 

4. Begreppsförklaringar .................................................................................................... 3 

4.1 Barn och ungdomar ................................................................................................ 3 
4.2 Ensamkommande barn ........................................................................................... 4 

4.3 HVB (hem för vård eller boende) ........................................................................... 4 
4.4 Jämställdhet ............................................................................................................ 4 
4.5 Kön eller genus? ..................................................................................................... 4 

5. Tidigare forskning ........................................................................................................ 4 

5.1 Socialt arbete med ensamkommande barn och unga .............................................. 5 
5.2 Att leva som ensamkommande flyktingbarn .......................................................... 6 

5.3 Genus och jämställdhet i socialt arbete .................................................................. 8 
5.4 Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................. 10 

6. Teoretiska perspektiv .................................................................................................. 12 

6.1 Socialkonstruktivismen ........................................................................................ 12 
6.2 Genusperspektiv ................................................................................................... 14 

6.3 Tillämpning av vetenskapliga teorier och perspektiv i studien ............................ 15 

7. Metod .......................................................................................................................... 15 

7.1 Förförståelse ......................................................................................................... 15 
7.2 Forskningsdesign .................................................................................................. 16 
7.3 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 16 

7.4 Litteratururval ....................................................................................................... 17 
7.5 Urval för intervjuer ............................................................................................... 17 

7.6 Analysverktyg ....................................................................................................... 18 
7.7 Studiens trovärdighet ............................................................................................ 19 
7.8 Etiska överväganden ............................................................................................. 20 

7.9 Metoddiskussion ................................................................................................... 20 

8. Resultat och analys ..................................................................................................... 22 
8.1 Betydelsen av kön i jämställdhetsarbetet.............................................................. 22 

8.1.2 Analys av ”Betydelsen av kön i jämställdhetsarbetet” .................................. 24 
8.2 Jämställdhet i den dagliga verksamheten ............................................................. 25 

8.2.1 Analys av ”Jämställdhet i den dagliga verksamheten” .................................. 27 
8.3 Hur konstrueras kön i det sociala arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen? ........................................................................................................... 29 
8.3.1 Analys av ”Hur konstrueras kön i det sociala arbetet med de 

ensamkommande barnen?” ..................................................................................... 32 
8.4 Vilka möjligheter och utmaningar finns i verksamheten kring jämställdhetsfrågor 

och genus? .................................................................................................................. 34 



 

 

 

 

8.4.1 Analys av ”Vilka utmaningar och möjligheter finns i verksamheten kring 

arbetet med jämställdhetsfrågor och genus?” ......................................................... 36 

9. Diskussion .................................................................................................................. 37 
9.1 Resultatsammanfattning ....................................................................................... 37 

9.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 38 
9.3 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 40 

10. Referenser ................................................................................................................. 41 

11. Bilaga 1 Informationsbrev ........................................................................................ 44 

12. Bilaga 2 Intervjuguide .............................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

1. Inledning 

Sveriges invandring har med tiden förändrats från arbetskraft till människor på flykt på grund 

av krig och katastrofer i världen, och Sverige är idag ett av de länder som tar emot flest 

människor på flykt (Migrationsverket, 2015a). Migration är inget nytt fenomen, och att barn 

flyr utan sina föräldrar eller vårdnadshavare är heller ingen ny företeelse. Sverige tog under 

andra världskriget emot ca 70 000 ensamma barn på flykt, dessa barn benämns nu som ”de 

finska krigsbarnen”. Distansen mellan hemlandet och mottagarlandet har vuxit på senare år, 

nu flyr ensamma barn långa vägar för att söka trygghet (Malmsten, 2014).  

  Antalet barn som kommer ensamma och söker asyl i Sverige har ökat dramatiskt de senaste 

tio åren. Sverige har en lång historia av att ta emot ensamma barn på flykt, 2011 var Sverige 

det land i EU som tog emot flest ensamma barn på flykt (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011). År 2004 sökte 388 barn asyl och 2014 var antalet uppe i 7049 barn, och denna siffra 

förväntas öka ytterligare (Migrationsverket, 2015b). Det finns få legala vägar in i Europa, 

vilket leder till att barnens flyktväg ofta går genom människosmugglare som på farliga vägar 

transporterar människor. Det är heller inte ovanligt att barnen har erfarenheter av långa resor 

gömda i båtar, lastbilar eller containers (Rädda barnen, 2015). Det har visat sig att flickor och 

kvinnor är särskilt utsatta under flykt. Kvinnliga migranter löper risk att utsättas för 

könsdiskrimminering, könsrelaterat våld och kränkningar av rättigheter i alla delar av 

migrationsprocessen. Att våld och förtryck drabbar kvinnor mer än män i världen beror på en 

historisk ojämlik maktordning mellan könen som baseras på normer och föreställningar 

förknippat med kvinnligt och manligt (Förenta Nationernas Generalförsamling, 2006).  

  Ett asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn utifrån FN:s barnkonvention 

(Migrationsverket, 2015a). Enligt FN:s Barnkonvention ska alla barn som finns inom 

konventionsstaternas gränser skyddas från alla former av diskriminering, däribland 

diskriminering på grund av kön. Staten har en skyldighet att kartlägga och finna barn som är i 

särskild risk att drabbas av diskriminering. Ensamkommande flyktingbarn definieras i 

barnkonventionen som en utsatt grupp, som har högre risk än andra att drabbas av 

diskriminering. FN:s barnrättskommitté har också lagt fokus på flickors utsatthet i världen, 

och betonar att konventionsstaterna ska lagstifta och arbeta för att stärka flickor från tidig 

ålder för att undvika all form av diskriminering på grund av kön (Unicef, 2008). Sverige har 

tagit emot kritik från FN om ett bristande barnrättsperspektiv i migrationsprocessen 

(Brunnberg m.fl., 2011).  
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  När barn kommer till Sverige ansöker de om asyl hos Migrationsverket för att få besked om 

de får stanna eller inte. Ansvaret för barnen lämnas till kommunerna, som ska se till att 

barnens behov och rättigheter uppfylls (Migrationsverket, 2015b). Kommunerna har ansvar 

för att upplysa barnet om grundläggande värderingar som demokrati och jämställdhet mellan 

könen (Migrationsverket, 2011). Det vanligaste är att barnen placeras på ett HVB-hem (hem 

för vård eller boende). HVB-hem för ensamkommande barn är en relativt ny företeelse i 

Sverige. Det första öppnade år 2003 och sedan dess har det öppnats många HVB-hem för 

denna målgrupp, trots det är bristen på platser för placering stor och många barn får vänta 

länge på en mer varaktig placering (Brunnberg m.fl., 2011).  

  Arbetet med ensamkommande barn och unga på asylboenden ska genomsyras av en 

medvetenhet kring jämställdhetsfrågor, det dagliga arbetet ska granskas utifrån ett 

genusperspektiv, och utefter det ska arbetet systematiseras (Torberntsson, 2012). Forskning 

visar att personal med bristande genuskompetens riskerar att upprätthålla och reproducera 

stereotypa könsroller och maktordning i verksamheten. För att kunna bidra till positiv 

utveckling och jämställdhet krävs medvetenhet och reflektion kring hur arbetet utformas 

(Hilte & Claezon, 2005).  

  Ensamkommande flyktingbarn är en växande grupp i det svenska samhället, vilket innebär 

att socialarbetare möter denna grupp i en allt högre utsträckning. Frågor om social rättvisa och 

jämställdhet är centrala inom socialt arbete, vilket har bidragit till att vi har valt att genomföra 

denna studie utifrån ett genusperspektiv. Vi har inför studien haft kontakt med 

yrkesverksamma socionomer som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, som också 

rekommenderade oss att undersöka gruppen utifrån ett genusperspektiv då de själva arbetade 

med frågor om jämställdhet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. I denna studie har vi 

undersökt hur arbetet kring genus och jämställdhetsfrågor ser ut på två HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn. Studien baseras på intervjuer med personal som arbetar på 

boendena. De undersökta HVB-hemmen har båda en målgrupp bestående av flickor och 

pojkar i åldern 14-17 år. På det ena boendet bor det för tillfället 8 ungdomar och på det andra 

boendet bor det 14 ungdomar. De drivs båda i privat regi, och har personal av båda könen 

med varierande utbildningsnivå.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur två HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn arbetar med jämställdhetsfrågor. 

 

2.2 Frågeställningar  

 Hur arbetar verksamheten med jämställdhetsfrågor och genus? 

 Hur konstrueras kön i det sociala arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen? 

 Vilka möjligheter och utmaningar finns i verksamheten avseende jämställdhetsfrågor 

och genus? 

 

3. Uppsatsens disposition  

Studien inleds med en övergripande inledning som sätter studien i en samhällelig kontext, och 

beskriver problemområdet som mynnar ut i undersökningens syfte. Med syftet som 

utgångspunkt har tre frågeställningar utarbetats. Därefter förklaras relevanta begrepp och 

sedan redogörs för tidigare forskning följt av en sammanfattning av denna. Studien fortsätter 

med en redogörelse av valda vetenskapliga teorier och perspektiv samt en förklaring av hur 

dessa kommer att användas i studien. Avsnittet som följer redogör för studiens metodval och 

är indelat i åtta underrubriker; Förförståelse, Forskningsdesign, Tillvägagångssätt, Urval, 

Analysverktyg, Studiens trovärdighet, Etiska överväganden samt Metoddiskussion. Efter 

metodavsnittet presenteras studiens resultat under fyra rubriker. Resultatet analyseras i direkt 

anslutning till varje rubrik. Studien avslutas med en resultatsammanfattning och en 

resultatdiskussion. 

 

4. Begreppsförklaringar 

4.1 Barn och ungdomar 

I studien används FN:s barnkonventions definition av barn, vilken definierar att barn är 

personer under 18 år (Brunnberg m.fl., 2011). I denna studie används begreppen barn, unga 

och ungdomar för att beskriva barnen på boendena.  
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4.2 Ensamkommande barn        

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till ett mottagarland utan 

båda föräldrarna eller någon annan vuxen som anses ha trätt i föräldrarnas ställe, detta enligt 1 

§ femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Socialstyrelsen, 

2013a). 

 

4.3 HVB (hem för vård eller boende)  

HVB-hem är hem som tar emot enskilda för vård eller behandling i kombination med boende. 

En del HVB-hem är särskilt inriktade på att ta emot ensamkommande barn i sin verksamhet. 

De flesta HVB-hem i Sverige har mindre än tio platser, bland HVB-hem för ensamkommande 

barn är det vanligare med fler än tio platser. HVB-hem drivs av Statens institutionsstyrelse, 

privata vårdgivare, kommuner eller landsting. En privat vårdgivare måste ha tillstånd av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten (Socialstyrelsen, 

2013b). 

 

4.4 Jämställdhet 

Nationalencyklopedin definierar jämställdhet som att alla människor ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet oberoende av 

kön. (Nationalencyklopedin, 2015). Denna definition används som grund i denna studie  

 

4.5 Kön eller genus? 

Kön och genus är båda begrepp som beskriver relationen mellan kvinnor och män. 

Traditionellt står begreppet kön för det biologiska och genus för det sociala och konstruerade 

könet. Det har på senare år skett en förändring av denna uppdelning då även kön kan ses som 

socialt konstruerat (Bexelius, 2008). I denna studie används både begreppet kön och genus. 

Innebörden av begreppet kön är då i meningen av ett socialt och konstruerat kön, och om det 

inte tydligt framkommer av texten inte som en biologisk markör.   

 

5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för studiens litteratururval, hur detta urval gått till redogörs för 

under studiens metodavsnitt. Litteratursökningen gav oss inga studier som direkt berörde 

arbete med ensamkommande flyktingbarn ur ett genusperspektiv. Att det är en brist på studier 
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kring ensamkommande flyktingbarn och genus styrks av Brunnberg, Borg och Fridström 

(2011) som menar att det finns behov av forskning kring då det saknas. Därav har studier valts 

ut vars resultat på olika sätt berör ensamkommande barn och det sociala arbetet med gruppen, 

vilket kompletteras med forskning om socialt arbete ur ett genusperspektiv. Den tidigare 

forskningen har tematiserats under tre rubriker; Socialt arbetet med ensamkommande barn 

och unga, Att leva som ensamkommande flyktingbarn samt Genus och jämställdhet i socialt 

arbete. Dessa teman framträdde i den tidigare forskningen som vi har sökt i relation till ämnet 

för vår studie. 

 

5.1 Socialt arbete med ensamkommande barn och unga  

Kohlis (2006) studie byggde på intervjuer med 29 socialarbetare som arbetade med 

sammanlagt 34 ensamkommande barn. Intervjuerna var upplagda så att socialarbetarna fick 

berätta om sitt arbete, med särskilt fokus på relationen med ett utvalt barn, samt reflektera 

över arbetet med ensamkommande barn mer allmänt. Studien resulterade i tre centrala 

begrepp i det sociala arbetet med ensamkommande barn. Det första var sammanhållning, i 

betydelsen av att socialarbetaren skulle fungera som en mentor eller företrädare som barnet 

kunde vända sig till för att få hjälp. Det andra var anknytning, vilket baserades på tillit, där 

socialarbetaren kunde fungera som en terapeut. Barnet kunde få ge uttryck för oro, ångest, 

sorg och förlust på ett förtroendefullt sätt, vilket kunde bidra till en förbättrad psykisk hälsa. 

Det tredje var sammanhang, där skiljelinjen mellan en professionell relation och 

vänskapsrelation suddas ut. Socialarbetaren hjälpte här barnet att få en djupare förståelse av 

vad den upplevt, samt sökte aktivt efter motståndskraft hos barnet som kunden gynna en 

positiv utveckling (ibid.).   

  Syftet med Newbiggings och Tomas (2011) studie var att identifiera de viktigaste aspekterna 

för att kunna utföra ett endamålsenligt socialt arbete med asylsökande flyktingbarn. Forskarna 

har utgått från en systematisk litteraturgenomgång, fokusgruppsintervjuer med asylsökande 

flyktingar, samt en undersökning på en frivilligorganisation för asylsökande (ibid.). 

Resultaten av studien visar att det finns en rad faktorer som bör tas i beaktande vid det sociala 

arbetet med asylsökande barn. Det viktigaste visade sig vara att alltid arbeta med barnets bästa 

i fokus, istället för att utgå från politiska direktiv, att vara noggrann med att informera barnet 

under asylprocessen, att ge stöd och uppmärksamhet för barnens och de ungas fysiska och 

psykiska mående, att ge stöd i utbildning samt att arbeta inkluderande med den unges familj 

eller nätverk (ibid.).  



 

 

6 

 

  Flickorna i fokusgruppsintervjuerna la särskilt stor vikt vid rätten till utbildning, och behovet 

av att få stöd och resurser för att kunna klara skolan. Studien visar att personalen behöver en 

ökad medvetenhet kring den kulturella och sociala kontext i vilken de unga lever, och utforma 

sitt arbete utefter det (Newbigging & Tomas, 2011).    

 

5.2 Att leva som ensamkommande flyktingbarn 

Syftet med Malmstens (2014) artikel var att visa hur ensamkommande barn uppfattade den tid 

de tillbringade i gruppbostäder i Malmö. Studien bygger på intervjuer med 11 

ensamkommande pojkar med erfarenhet av att leva i gruppbostad. Studien beskriver den 

svenska kontexten och den ambivalenta diskursen rörande invandrare i Sverige och ger en 

bakgrund på aspekter som är relevanta för att förstå ensamkommande barns situation. I 

analysen används ett salutogent perspektiv och Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

(KASAM). Studien fokuserar på barnens vardagsliv, och för att skapa en förståelse av detta 

ges en inblick i vilka politiska och sociala motstånd som kan möta barnen. Studien visar att de 

asylsökande barnen levde under en psykisk stress, där psykisk ohälsa var vanligt 

förekommande (ibid.). Majoriteten av barnen i intervjuerna uttryckte att de var nöjda och 

tacksamma över situationen på deras gruppbostad. Att barnen i så stor utsträckning uttryckte 

sig positivt kring erfarenheterna av livet i en gruppbostad beskrevs som bra, men författaren 

menade att detta måste problematiseras och granskas utifrån den kontext i vilken dessa barn 

och unga lever. Hänsyn måste tas till maktrelationen mellan svensk vuxen intervjuare och 

asylsökande barn. Vidare menar författaren att barnen ofta följer ett förutbestämt manus i hur 

man bör uppträda. Detta manus innebär att visa tacksamhet, inte ställa krav och inte vara till 

besvär, vilket kan bli svårt för de barn som bär på stora trauman, ofta märktes dessa trauman i 

form av sömnsvårigheter och magsmärtor hos barnen.  

  Studiens resultat visar bland annat vikten av att skapa en miljö som öppnar upp för samtal, 

detta för att ge barnen möjlighet att bearbeta de erfarenheter som de bär på. Asylprocessen är 

mycket påfrestande för den här gruppen och kan underlättas av ökad förståelse och 

information, i vilken personalen kan vara behjälplig (ibid.). 

  En annan studie som har belyst ensamkommande barns kontext i Sverige är skriven av 

Lundberg och Dahlquist (2012). Studien använde ett material som insamlats genom intervjuer 

med 26 ensamkommande barn i åldern 14-17 år. De flesta av dem bodde i någon form av 

gruppboende, och befann sig i olika stadier av asylprocessen. Studiens syfte var att synligöra 

barnets egna tankar och upplevelser kring att komma till Sverige utan anhöriga. Studien 
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visade att nästan alla barnen var mycket nöjda och tacksamma över att vara i Sverige. 

Personalen beskrevs övervägande som mycket bra, villiga att lyssna och liknades med 

föräldrar till barnen. Vidare visade studien att barnen såg skolan som en viktig faktor, en 

möjlighet att lära sig och att skapa sig en framtid(Lundberg & Dahlquist, 2012).  

  Trots att barnen till stor del uttryckte sig mycket positivt, visade studiens granskande analys 

av intervjumaterialet att det finns en stor otrygghet och psykisk ohälsa kopplat till 

asylprocessen som till stor del överskuggade mycket av barnens vardag. Huruvida barnen får 

uppehållstillstånd eller inte är avgörande för barnens hälsa, och att asylprocessen tog lång tid 

var mycket påfrestande för dessa barn. I intervjuerna framkom också att barnen upplevde att 

de inte fått tillräckligt med information, och inte förstått Migrationsverkets arbete eller beslut. 

Viktiga faktorer för att främja barnens mående i denna påfrestande situation var att ge bra 

information, att ha regelbunden kontakt med vänner och trygga vuxna, och vid behov få 

terapeutisk hjälp (Lundberg och Dahlquist, 2012).  

  Chase (2010) beskriver i sin studie hur kategoriseringen som ”asylsökande” påverkar 

ensamkommande barnen. Detta undersöktes genom intervjuer med 54 unga personer med 

erfarenhet av att vara ensamkommande och asylsökande i England. Analysen i studien utgår 

från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I intervjuerna framkom att de unga många gånger 

valde att inte dela med sig av sina tidigare erfarenheter eller sina nuvarande tankar om att vara 

asylsökande. Valet att inte dela dessa erfarenheter förklarades med att de som inte upplevt 

exempelvis krig och flykt inte kunde förstå. En annan orsak kunde vara att de inte ville visa 

sin identitet som asylsökande, utan hellre anpassade sig till de ”normala” exempelvis i skolan. 

Flera av de intervjuade vittnade om att deras situation och oro som asylsökande ofta var en 

hemlighet de bar för sig själva i de flesta situationer för att inte verka annorlunda (ibid.). Det 

kunde också handla om en ovilja att prata om det förflutna, då de hellre ville fokusera på nuet 

och framtiden. Studiens resultat visar att kategoriseringen som asylsökande är av stor 

betydelse i livets alla delar för denna grupp, och att valet att inte prata kan beskrivas som en 

naturlig reaktion i den situation som de är i. De unga är ständigt medvetna om sin sociala 

position och fick konstant kämpa för att smälta in i sin sociala omgivning. Studiens resultat 

visar att tystnad eller selektiv delning av erfarenheter och tankar fungerade som ett 

upprätthållande av en viss stolthet och undvikande av stigma för de unga asylsökande (ibid.). 

  Lyth och Wejstål (2013) har undersökt hur ensamkommande flickors rättigheter utifrån 

barnkonventionen tillgodoses under flykt. Författarna fokuserade på ensamkommande flickors 

situation då det saknades studier om detta (ibid.). Undersökningen bygger på 15 intervjuer 

med flickor 14-18 år, på olika platser i Sverige. Samtliga intervjupersoner hade en bakgrund 
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som ensamkommande flyktingbarn. Flickorna hade ofta flytt på grund av av könsrelaterade 

orsaker som exempelvis tvångsäktenskap eller sexuella övergrepp. Flickorna vittnade om 

traumatiska erfarenheter av flykten, de flesta var 13-14 år under den flykttiden. Då det nästan 

inte existerade legala möjligheter till att fly, hade många riskerat sina liv på båtar, eller i 

containers. Flickorna hade under flykten upplevt hot, tvång och tortyrliknande övergrepp och 

blivit beskjutna (Lyth & Wejstål, 2013). Även sedan flickorna kom till Sverige hade de 

erfarenheter av övergrepp. Flickornas traumatiska bakgrund gör att de har stort behov av 

trygghet, kontinuitet och stabilitet vilket de svenska myndigheterna har haft svårt att leva upp 

till. Flickornas berättelser vittnade om att flyktingmottagandet i Sverige och i övriga EU 

saknade genusmedvetenhet, exempelvis uppmärksammades inte underlivsbesvär hos en flicka 

som senare resulterade i flera månader på sjukhus. Det visade sig att detta ofta upprepade sig 

även i Sverige då flera av flickorna upplevde sig trakasserade av pojkar på boenden och i 

skolan (ibid.).  

  

5.3 Genus och jämställdhet i socialt arbete 

Hilte och Claezon (2005) har belyst hur kön presenteras och representeras på två HVB-hem 

för ungdomar. Resultatet av deras undersökning visade att det sociala arbetet i hög 

utstreckning byggde på en traditionell könsbild av flickor och pojkar. Det fanns en sedan 

länge djupt förankrad könsstereotyp som fortfarande styrde det praktiska arbetet och 

pedagogiken med ungdomarna på institutionen. Flickor skulle ha ”rätt” beteende, deras 

kroppar symboliserades sexualitet som skulle stävjas medan pojkars kroppar förknippades 

med aggressivitet och utåtagerande. Kvinnorna i personalen stod för de ”mjukare” delarna av 

verksamheten, medan männen stod för att upprätthålla institutionens regler. Könsstereotyper 

och normer beskrivs i rapporten som organiserande faktorer i verksamheten, och de 

upprätthålls och reproduceras i det praktiska arbetet (ibid.). Studiens resultat visade att 

pojkarna på institutionen representerade det normala och beskrivs som raka, medan flickorna 

stod för det avvikande och som en mer krävande behandlingsgrupp. Författarna pekade på hur 

socialarbetarnas bristande utbildning och kompetens ledde till insatser som grundades i 

stereotypa föreställningar om genus och kön. Det betonades att det i arbetet fanns en avsaknad 

av ifrågasättande och reflektion, och att de konstruerade antagandena som fanns angående kön 

blev sanningar som genomsyrade det praktiska arbetet. Könsbestämda normer styrde både hur 

flickor respektive pojkar behandlades och bemöttes, och arbetsdelningen inom 

personalgruppen i verksamheten. Flickors problem beskrevs inte sällan som allvarligare än 
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pojkars och ofta användes psykologiska förklaringar som inte i samma utsträckning 

applicerades på pojkarna. Författarna drog slutsatsen att arbetet på ungdomsboendena bidrog 

till upprätthållande av traditionella stereotypa könskonstruktioner. En annan slutsats var att 

personalen i sitt arbete styrdes av en könad föreställningsvärld som fick konsekvenser för hur 

flickor respektive pojkar behandlades samt för hur deras problematik konstruerades (Hilte & 

Claezon, 2005). 

  Claezon (2008) har studerat Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt där totalt 45 

socialarbetare, främst inom socialtjänsten fått delta i forskningscirklar som varade under två 

terminer och där syftet var att deltagarna får möjlighet att reflektera över könade 

föreställningar som de möter i det sociala arbetet med barn och unga. Projektet resulterade i 

en ökad medvetenhet hos deltagarna om vilka könsföreställningar som fanns inom det sociala 

arbetet samt hur de omedvetet kategoriserade pojkar och flickor utifrån normativa egenskaper.  

Resultatet av studien visade att skillnad mellan flickor och pojkar skapades baserat på 

stereotypt könstänkande. Flickor och pojkar betraktades som skilda väsen, snarare än att de 

sågs som flickor och pojkar i de skilda sammanhang som råder. Detta fick konsekvenser för 

barnen och behövde uppmärksammas. För en positiv utveckling krävdes en ökad medvetenhet 

kring föreställningar om kön i det sociala arbetet (ibid.). 

  Hirdman (2001) diskuterade jämställdhet ur ett historiskt perspektiv, och redogjorde för hur 

Socialdemokraterna under ledning av Olof Palme satte frågan om jämställdhet på den svenska 

agendan. Politiska reformer som syftade till att jämställa kvinnan med mannen genomfördes, 

daghemmen byggdes ut, lagen om fri abort och en förändrad skilsmässolag instiftades. Den 

offentliga sektorn skapades, och till arbetena inom denna hänvisades kvinnorna. Den 

offentliga sektorn och kvinnornas arbete var ett resultat av stort behov av arbetskraft 

kombinerat med kvinnornas kamp för att få tillträde till arbetslivet Hirdman beskrev hur 

jämställdhet i grunden handlade om makt, och om en strävan att utjämna de ojämna 

maktresurser som fanns beroende på om man var man eller kvinna (Hirdman, 2001). På 80-

talet stiftades den första svenska lagen om jämställdhet. Centralt i den lagen var likhet, det 

betonades hur kön inte skulle ha betydelse i arbetslivet, då män och kvinnor i grunden var 

lika. Denna tanke kritiserades senare av den feministiska teorin och kvinnorörelsen, som ville 

visa på de strukturella skillnader som fanns i samhället, med mannen som norm och förtrycket 

av kvinnor (Nordberg, 2005). Detta resulterade i att lagen omformulerades på 90-talet. I och 

med detta kom jämställdhet att definiera att det fanns både kulturella och biologiska skillnader 

mellan könen. Män och kvinnor hade olika egenskaper och perspektiv som formats av att man 

vuxit upp som man eller kvinna. Det argumenterades för att en jämn könsfördelning inom 
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socialt arbete kunde ha fördelar, exempelvis beskrevs behovet av både manliga och kvinnliga 

förbilder och rollmodeller i det sociala arbetet. Det argumenterades också för att om män 

arbetade med omvårdande yrken fanns en möjlighet för dem att omforma den traditionella 

mansnormen (Nordberg, 2005).  

  Det finns forskning som visar att arbetsplatser med jämn könsfördelning bland de anställda 

ofta fungerar bättre än homogena arbetsgrupper, de är också sannolikt att gruppen är mer 

effektiv. Forskning har också visat att kvinnor men framförallt män mår bättre på 

könsblandade arbetsplatser (Kullberg, 2006). Sveriges jämställdhetspolitik innehåller en 

kvantitativ del som innebär att man bör sträva efter en jämn könsfördelning och en kvalitativ 

del som betonar vikten av lika möjligheter för alla. Risken med en kvantitativ jämställdhet blir 

att kvinnor och män homogeniseras som grupper, skillnaderna mellan könen hamnar i fokus, 

och fördjupas. Även om strategin syftar till att öka jämställdhet riskerar den att få motsatt 

effekt (ibid.). I samhället finns det en mängd olika arenor där män och kvinnor delas upp 

utifrån kön, detta benämner Hirdman (2001) som särhållning, och hon argumenterar för att 

särhållning har en negativ inverkan på jämställdhet, då den snarare förstärker och bekräftar 

bilden av mannen och kvinnan som motsatser, och därmed vidmakthåller den maktobalans 

som finns mellan könen (ibid.)  

 

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är uppdelad i tre teman, det första temat innehåller forskning om det 

sociala arbetet med ensamkommande barn. Detta ger en förståelse för hur detta arbete är 

beskaffat, och vilka faktorer som är av särskild vikt i utformandet av detta arbete. Nästa tema 

behandlar de ensamkommande barnens eget perspektiv av asylprocessen och livet i ett nytt 

land. Att ha en förståelse för i vilket sammanhang dessa barn lever och agerar är relevant för 

denna studie. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle det vara omöjligt att studera ett 

socialt fenomen utan en viss förståelse för det sociala sammanhanget i vilket det sker. I det 

tredje temat presenteras forskning rörande genus i det sociala arbetet och begreppet 

jämställdhet. Då den här studien särskilt fokuserar på jämställdhet och genus så är en 

genomgång av tidigare forskning med fokus på dessa relevant.   

  Den tidigare forskningen har gett en bred bild dels av det sociala arbetet med gruppen 

ensamkommande flykting barn och unga. Att arbeta för tillitsfulla relationer mellan barn och 

personal (jmf. Kohli, 2006), anta ett barnperspektiv samt ha en medvetenhet om barnets 

sociala och kulturella kontext (jmf. Newbigging & Tomas, 2011), beskrivs som viktiga 
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faktorer. Forskningen visar också på en brist i kommunikation och information till barnet i 

asylprocessen som skapar mycket lidande och oro för barnet (Chase, 2010, Lundberg & 

Dahlquist, 2012 ).  

  Malmsten (2014) beskriver i sin studie den konfliktfulla kontext i vilken de 

ensamkommande barnen lever, bland annat beskrivs de förväntningar och krav som finns på 

de ensamkommande barnen. Barnen förväntas utrycka tacksamhet för att få vara i det nya 

landet och inte vara till besvär. Barnen tenderar att leva upp till dessa förväntningar och 

upplevs ofta mycket stillsamma och lydiga. Detta hindrar barnen från att ge uttryck för den 

oro och ångest som många gånger finns i deras liv (Malmsten, 2014, Lundberg & Dahlquist, 

2012). Kategoriseringen som ”ensamkommande barn” innebär i många fall ett stigma, vilket 

leder till att många väljer att hemlighålla sin situation för andra, detta för att anpassa sig till 

sin sociala kontext och undvika avvikande (Chase, 2010).  

  Vidare tar den tidigare forskningen upp att flickor är särskilt utsatta i alla delar av 

migrationsprocessen. Flickor som flytt till följd av könsrelaterade orsaker som tvångsgifte och 

könsstympning, upplever många gånger att trakasserierna fortsätter på HVB-hemmen i 

Sverige. Studiens resultat visar att det genomgående saknas ett genusperspektiv i samtliga 

delar av asylprocessen vilket drabbar flickorna hårt (Lyth & Wejstål, 2013). Forskning visar 

att det sociala arbetet i hög utsträckning påverkas av stereotypa könsnormer. Detta gäller både 

förväntningar på personal samt bemötande av de unga (Hilte & Claezon, 2005, Claezon, 

2008).  

  Vidare presenteras i den tidigare forskningen (Nordman, 2005) en fördjupning av begreppet 

jämställdhet. Begreppet jämställdhet har gått ifrån att alla är lika, och ska ha lika oberoende 

av kön, till att ta in de särskilda aspekterna kopplat till kön. Att män och kvinnor har olika 

förutsättningar beroende på att de socialiserats som just män och kvinnor och därför har olika 

perspektiv och erfarenheter. Dessa olika perspektiv ska värderas lika enligt den modernare 

definitionen av jämställdhet (ibid). En jämn könsfördelning i en personalgrupp har visat sig ge 

flera positiva följder, dels högre prestation men också högre grad av välmående. I socialt 

arbete med barn och unga har det visat sig särskilt viktigt, bland annat då det finns ett behov 

av rollmodeller av olika kön (jmf. Nordman, 2005, Kullberg, 2006). I svensk politik 

definieras två typer av jämställdhet, dels den kvantitativa som exempelvis berör en jämn 

könsfördelning i en personalgrupp, dels den kvalitativa som snarare betonar hur arbetet görs, 

om det gynnar lika villkor oberoende av kön (Kullberg, 2006). 
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6. Teoretiska perspektiv  

Redan vid valet av undersökningsområde fanns en idé om att använda ett genusperspektiv. 

Denna idé stärktes då det i den tidigare forskningen saknades studier om ensamkommande 

barn ur ett genusperspektiv. Detta visade sig gälla både i Sverige och internationellt, då de 

flesta studier endast rör pojkars situation. Avsaknaden av ett reflekterande genus och 

könsperspektiv i studier om ensamkommande barn är en kunskapslucka, där mer forskning 

behövs (jmf. Brunnberg m.fl., 2011). Genusperspektivet och begreppet genus bygger på idén 

om de socialt konstruerade uppfattningarna om kön (Gemzöe, 2003). Därför var 

socialkonstruktivismen ett naturligt val av teori för denna studie. Socialkonstruktivismen som 

teori ger en möjlighet att tolka en situation eller ett fenomen i sin kontext (Payne, 2008). När 

vi ser till arbetet med de ensamkommande barnen så kan det finnas flera olika aspekter som 

påverkar det sociala arbetets praktik, vilket vi med hjälp av socialkonstruktivismen kan belysa 

i denna studie.  

 

6.1 Socialkonstruktivismen 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses verkligheten som en konstruktion. När man utgår 

från detta perspektiv i en studie undersöker man hur verkligheten är konstruerad snarare än 

verkligheten i sig själv. I studien krävs då medvetenhet om att olika människor kan ha olika 

uppfattningar om samma fenomen, och olika verklighetskonstruktioner värderas likvärdigt 

(Patton, 2002). Under arbetsprocessen med studien har vi kommit i kontakt med begreppen 

social konstruktivism och social konstruktionism, begreppen är lätta att förväxla och har en 

liknande betydelse (jmf. Patton, 2002). Crottys (1998) definition menar att konstruktivism 

fokuserar på människans individuella konstruktion och meningsskapande av verkligheten och 

konstruktionismen är i stället ett begrepp som förklarar en kollektiv och gemensam eller 

allmängiltig accepterad och konstruerad bild av världen (Crotty i Patton, 2002). I den litteratur 

som beskriver socialkonstruktivism/socialkonstruktionism/sociala konstruktioner, framgick 

att definitionerna inte var enhetliga och olika författare och teoretiker har använt begreppen 

synonymt.  

  I denna studie använder vi främst begreppen socialkonstruktivism och social konstruktion i 

betydelsen av det socialt konstruerade. Begreppet social konstruktion utvecklades av Berger 

och Luckmann (Payne, 2008). De beskriver verkligheten som en social konstruktion, som 

ständigt omformas och omformas i en social process. Processen beskrivs som cirkulär där 

människors tankar och handlingar formar den sociala verkligheten samtidigt som människan 
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styrs av den sociala verkligheten i vilken hon befinner sig och agerar utifrån En gemensam 

verklighet uppnås genom sociala processer där handlingar och erfarenheter delas av många 

och på så vis blir den accepterade och dominerande, det vill säga den allmängiltiga bilden av 

verkligheten (Berger & Luckmann, 1998). Att utgå ifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv 

innebär att man inte accepterar att det finns en objektiv veklighet, utan man måste tolka den 

verklighet man tror sig se i sin kontext för att förstå den (Börjesson & Palmblad, 2007). 

  Under 1990-talet utvecklades socialpsykologin utifrån tankarna om det socialt konstruerade, 

i och med det ifrågasattes den medfödda personligheten som konstant hos en individ, då 

personligheten i stället antas formas i en social process, och således också kan omformas 

genom medvetenhet om denna process. På individ- och gruppnivå kan begrepp som identitet, 

roller och grupptillhörighet därför kopplas till social konstruktivism och den sociala process 

som formar den verklighet i vilken människan lever och interagerar (Payne, 2008). Foucault 

har haft ett stort inflytande vad gäller utvecklingen av de socialkonstruktivistiska idéerna. 

Foucault ifrågasatte möjligheten att empiriskt kunna beskriva och studera verkligheten 

eftersom att man inte kan vara säker på hur verkligheten är beskaffad. Hans studier visade att 

vardagliga handlingar, skeenden och sociala institutioner innehöll dolda aspekter som inte 

gick att förstå eller se direkt. 

  Studierna visade bland annat att många samhälleliga institutioner vars uttalade syfte var att 

hjälpa människor inbegrep disciplinerande maktfunktioner som bidrog till att reproducera och 

bekräfta den normativa, socialt konstruerade och accepterade verkligheten samt att bestraffa 

det som avvek från denna verklighet (Payne, 2008). Foucault utvecklade bland annat teorin 

om panoptikon. Teorin menar att samhället och samhällets institutioner är av en 

disciplinerande art, som bygger på övervakning. Systemet upprätthåller ett system med makt 

åt få, över flera. Centrala begrepp är normalisering och disciplinering, där avvikare bestraffas 

och formas för att anpassa sig i systemet och främja normalitet (Foucault, 1975).  Kritik som 

riktas mot socialkonstruktivismen är att det utifrån teorin inte existerar någon sanning 

eftersom att allt är konstruerat, hur är det då möjligt att forska eller dra slutsatser med hjälp av 

denna teori (Patton, 2002)? Kritiken bemöts med att det som uppfattas som verkligt får 

verkliga konsekvenser, vilket kan beskrivas med det nu kända Tomasteoremet, 

 

”What is defined or perceived by people as real is real in its consequences.” (Thomas & 

Thomas, 1928 s.572 refererad i Patton, 2002 s.96) 
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 Exempelvis kan rasism och förtryck beskrivas som sociala konstruktioner, men effekterna av 

fenomenen får verkliga följder för de inblandade. Därför kan man säga att det som upplevs 

verkligt också blir verkligt (jmf. Patton, 2002).  Den socialkonstruktivistiska teorin är central i 

genusforskningen. Detta då kön och genus ses som socialt konstruerade markörer, vars 

konstruktion skiljer sig åt beroende på samhällelig kontext. Antagandet om kön och genus 

som sociala konstruktioner och inte något av naturen givet vilar på grunden att egenskaperna 

förknippade med kön ser olika ut i olika sammanhang (Gemzöe, 2003). 

   

6.2 Genusperspektiv 

De Beauvoir (2006) var en tidig feminist som redan 1949 skrev boken Det andra könet, om de 

socialt konstruerade förhållandena kring kön. Hon skrev om de skilda förutsättningarna som 

en individ har beroende på om man föds som flicka eller pojke. Författaren beskriver hur 

pojkar uppfostras till stolthet över sitt kön, och att ta plats, flickan uppfostras till att anpassa 

sig och känna skam inför sitt kön. Utifrån dessa olika förhållanden skapas kön. Det mest 

kända citatet ur denna bok är: 

  

”Man föds inte till kvinna, man blir det”. (De Beauvior, 2006, s.325) 

 

Begreppen kön och genus används båda för att studera och beskriva allt som rör relationen 

mellan män och kvinnor, samt hur kategorierna kön och genus konstrueras i olika kontexter 

(Bexelius, 2008). Det biologiska könet utgår traditionellt från kroppens fysiska skillnader 

medan genus utgår från vilka föreställningar som förknippas med könet och hur vi konstruerar 

den stereotypa mannen och kvinnan. Utifrån det kön man föds i, finns normer om hur man ska 

bete sig och hur man ska se ut. Den sociala genuskonstruktionen av manlighet och kvinnlighet 

skapas genom en socialiseringsprocess (Hirdman, 2001). Denna process är anknuten till ett 

visst sammanhang och förändras därför beroende på tid och plats. (Payne, 2008). Könsroller 

benämns de stereotypa förväntningar som finns kopplat till manlighet eller kvinnlighet och 

som konstrueras genom kommunikation och interaktion med andra. Det kön man föds till 

bestämmer vilket beteende som accepteras eller inte för en individ, samt hur man bemöts av 

andra. Stereotypa förväntningar förknippat med manlighet kan vara mod, äventyrslust och 

aggressivitet. Kvinnor förväntas istället visa fåfänga, omtanke och känslighet. Detta bidrar till 

att flickor fostras till omvårdande mödrar och pojkar till självständiga beslutsfattare (Angelöw 

& Jonsson, 2000). Den sociala konstruktionen av manlighet och kvinnlighet baseras på 
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mannen som norm, mannen är det ”normala” och synonymt med människan, medan kvinnan 

är en motsats. Kvinnors utrymme och resurser i samhället är begränsat i förhållande till mäns. 

Det beskrivs som ett strukturellt förtryck som oftast är dolt, det är en makthierarki som byggs 

in i samhällets institutioner och vidmakthåller relationen med kvinnan som underordnad. 

Normerna om manligt och kvinnligt beskrivs som djupt socialt, kulturellt och historiskt 

förankrat, det ses som naturligt och därför är det svårt att upptäcka, och accepteras ofta utan 

ifrågasättas (Hirdman, 2001).  

  Att anta ett genusperspektiv innebär att man analyserar ett fenomen med utgångspunkt i att 

de normer och föreställningar som förknippas med kön är styrande i människors liv, tankar, 

handlanden och åsikter. Uppdelningen mellan kön och genus har kritiserats, och många 

forskare har gått tillbaka till att använda begreppet kön, då även det numera anses vara socialt 

konstruerat (Bexelius, 2008). 

 

6.3 Tillämpning av vetenskapliga teorier och perspektiv i studien 

De vetenskapliga perspektiven i studien har tillämpats i tolknings- och analysarbetet som 

presenteras i resultat- och analysdelen. Med hjälp av de vetenskapliga teorierna har vi 

analyserat de mönster som framträtt vid tolkningen av intervjumaterialet. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet har används övergripande i analysen för att ge förståelse 

för den sociala kontexten i vilken det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn äger 

rum. Genusperspektivet grundas i tanken om det socialt konstruerade (Gemöze, 2003), och 

används i studien för att särskilt granska de konstruerade mönster som kan kopplas till genus. 

 

7. Metod  

I det här avsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt, viket urval som gjorts samt hur 

empirin insamlats. Metodens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet diskuteras och ett 

resonemang förs kring forskningsetiska frågor och ställningstaganden i studien. 

 

7.1 Förförståelse 

Inför studien diskuterades vilken förförståelse vi hade kring studiens syfte. Vi kom fram till 

att vi inte hade någon färdig hypotes om vad studien skulle visa. Vi antog att de på HVB-

hemmen skulle ha utarbetade strategier och metoder för att arbeta för jämställdhet. Vidare 

diskuterade vi att genus på olika sätt antagligen påverkar verksamheter för ensamkommande 

flyktingbarn, exempelvis i fråga om roller och arbetsuppgifter inom verksamheten. Innan vi 
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valde studiens ämne blev vi motiverade av yrkesverksamma socionomer till att skriva om 

genus i det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn då de ansåg att detta måste 

belysas. Detta har även påverkat vår förförståelse.  I studien har vi haft en medvetenhet om att 

i möjligaste mån lägga denna förförståelse utanför den vetenskapliga undersökningen för att 

undvika att vår tolkning och analys skulle styras av vår förförståelse kring ämnet. 

 

7.2 Forskningsdesign 

Tillvägagångssättet i denna studie är en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie. Syftet med 

att välja en kvalitativ intervju är att genom öppna frågor få intervjupersonernas egna ord och 

känslor kring det undersökta fenomenet (Patton, 2002). Valet av metod styrs av studiens syfte, 

i studier som utgår från människors egna tankar, känslor och reflektioner, samt vilken mening 

som kopplas till olika erfarenheter utifrån informanternas egna perspektiv är valet av 

kvalitativ metod lämpligt (Patton, 2002). Intervjuerna spelades in efter samtycke från 

intervjupersonerna. Transkriberingsmaterialet användes sedan i analysen av resultatet (jmf. 

Kvale & Brinkman, 2009). 

 

7.3 Tillvägagångssätt 

Studien utgår från det empiriska materialet från intervjuerna, som sedan tolkas och analyseras 

med hjälp av vald teori samt tidigare forskning, vilket innebär ett induktivt tillvägagångssätt. 

Utgångspunkten ligger i intervjupersonernas egna berättelser (jmf. Patton, 2002). Valet av att 

använda ett induktivt förhållningssätt baserades på att vi ville utgå från personalens 

erfarenheter. Den halvstrukturerade intervjuformen innebär att man i intervjun utgår ifrån en 

förutbestämd temaguide som syftar till att vägleda intervjun så att den täcker av vissa centrala 

delar, guiden fungerar som en checklista under intervjun. Temaguiden är konstruerad utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009, Patton, 2002). I studien har fyra 

intervjuer genomförts. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide bestående av olika 

teman kopplade till studiens syfte. För att med säkerhet besvara de viktigaste frågorna 

formulerades ett antal frågor under varje tema (jmf. Patton, 2002). De formulerade frågorna 

fungerade under intervjuerna som ett stöd, och alla frågor besvarades inte av samtliga 

deltagare, utan intervjun styrdes till stor del av vad intervjupersonerna själva ville berätta 

under varje tema. Under intervjuerna ställde vi uppföljningsfrågor som exempelvis ”kan du 

berätta mer om det”, när ämnen berördes som var av särskild vikt för studien. 
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 7.4 Litteratururval  

Urvalet av studiens litteratur utgår från tidigare forskning som hittats i databasen Socindex, 

som tillhandahåller tidsskrifter inom socialt arbete, samt Libris där man kan finna 

avhandlingar och böcker. Vissa sökningar kontrollerades även i Google Schoolar. 

Sökningarna har utökats genom de relevanta artiklarnas referenslistor där intressanta källor 

upptäckts. När en forskare eller författare skrivit något inom ämnet har dessa namn sökts upp.  

Vi har använt oss av sökorden: Asylum, migration, ensamkommande flyktingbarn, 

unaccompanied refugee children, integration, identitet, immigrants, gender, social work. Vi 

sökte på orden både enskilt och i olika kombinationer. Sökningarna gav många träffar, för att 

begränsa urvalet har vi valt att fokusera på den litteratur som rör Sverige/Norden/EU. Detta 

görs i Socindex genom att välja geografiskt område. Det geografiska urvalet har gjorts då vi 

prioriterar studier som genomförts i en social och kulturell kontext som är likt de svenska 

förhållandena. Relevanta organisationer och myndigheter, så som Rädda barnen, UNHCR, 

Migrationsverket och Socialstyrelsen har gett oss givande information via deras hemsidor. 

  

7.5 Urval för intervjuer 

Kvalitativ forskning bygger på ett noggrant och medvetet urval, och det främsta kriteriet för 

urvalsprocessen är kvalitet. Urvalet ska ha potential att ge tät, djup och detaljerad information 

som kopplar till studiens syfte och frågeställning (Patton, 2002). Är man ute efter djupare 

kunskap kan ett litet urval vara att föredra såvida det kan ge mycket information (Patton, 

2002). Hopkins (2008) menar att ensamkommande flyktingbarn är en extra utsatt 

intervjugrupp och att det krävs noga överväganden innan man väljer att intervjua denna 

målgrupp. Vi har av etiska skäl valt att inte intervjua barnen på boendena då de är i en 

beroendeställning, istället intervjuas personalen på boendena då de bedömdes ha den kunskap 

och information som behövdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Ett 

geografiskt urval gjordes och alla boenden i östra Mellansverige som uppfyllde studiens 

kriterier, jämn könsfördelning mellan de boende och mellan personalen, fick förfrågan via 

mejl om de ville delta i undersökningen. Efter en vecka valde vi att ringa upp boendena i den 

ordning vi mejlade och utifrån det valdes två boenden ut. Önskemålet var att få intervjua två 

personal på varje boende, dessa två valdes ut av chefen på verksamheten.  

  Det ena boendet, betecknat Boende1 är beläget i ett villaområde i en mindre ort. I boendet 

finns det plats för 8 boende med egna rum. I villan fanns två rum som fungerade som 

personalutrymmen och kontor, samt gemensamt umgängesrum och kök. Boendet bedrevs i 
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privat regi och öppnade år 2013. Verksamhetens målsättning är fokuserad på att bidra till 

integration och att barnen ska lära sig det svenska språket. Det andra boendet, betecknat 

Boende2 är beläget på landsbygden, och har plats för 15 boende. Bostäderna var indelade i 

separata rum, där två rum delade på gemensam dusch och toalett. Gemensamma utrymmen 

som kök och vardagsrum fanns i ett närliggande hus. Verksamhetens arbete utgick från ett 

miljöterapeutiskt synsätt, vilket innebär att man i verksamheten tillhandahåller en stabil social 

miljö som ska bidra till positiv utveckling och inlärning.   

  På båda boendena var det en jämn könsfördelning hos personalen och utbildningsnivån 

varierade, vissa saknade utbildning, en på varje boende var utbildad socionom, flera av de 

anställda var behandlingspedagoger eller behandlingsassistenter.  

På Boende1 intervjuades en kvinnlig behandlingspedagog som var ganska nyanställd, och en 

manlig behandlingsassistent utan utbildning men med egen erfarenhet av att komma till 

Sverige som flykting. På Boende2 intervjuades en kvinnlig behandlingspedagog med flera års 

erfarenhet av ensamkommande barn, och en manlig enhetschef med socionomutbildning. Vi 

hade inför intervjun önskemål om att få en jämn könsfördelning på intervjupersonerna vilket 

också blev resultatet av urvalet. Vi valde att genomföra intervjuer på två olika boenden, detta 

för att minska risken att resultaten är en följd av en viss arbetsplatskontext. Urvalet syftar inte 

till en ökad generaliserbarhet utan att få ett större material i vilket vi lättare kan finna mönster. 

Studien har ett begränsat urval, med endast fyra intervjuer, detta gör att det inte är möjligt att 

generalisera utifrån denna studies resultat (jmf. Patton, 2002). Dock är generalisering inte 

syftet med denna studie utan det begränsade men noggranna urvalet av intervjupersoner 

gjordes för att få djupare och detaljerad information som kunde besvara studiens syfte (jmf. 

ibid.). Patton argumenterade för att man hellre ska göra få intervjuer som analyseras noggrant 

och systematiskt än att göra flera som inte analyseras lika djupgående (ibid.). Den begränsade 

tiden var också en anledning till att välja färre intervjuer.   

   

7.6 Analysverktyg 

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant och det utskrivna 

materialet tematiserades. Därefter fördes en dialog mellan empirin, tidigare forskning och 

teorier. I och med transkriberingen omvandlas berättarformen till en skriftlig diskurs och 

kroppsspråk, ögonkontakt, tonfall och gester går förlorade. Då talspråk och skriftspråk skiljer 

sig åt måste man ta beslutet om man ordagrant ska transkribera den förda dialogen eller om 

man ska omvandla talspråket till akademisk skrivform (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 
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minska risken för misstolkning samt gå miste om uttryck valde vi att ordagrant transkribera 

hela dialogen. Citat från intervjuerna används i resultatet och analysen. Trots det tidskrävande 

arbetet med att transkribera såg vi att fördelarna vägde tyngre, att inte behöva anteckna under 

intervjun gav oss möjligheten att vara fullt närvarande och koncentrerade på dialogen.  

  I analysen av empirin används en hermeneutisk metod. Hermeneutik innebär att ta hänsyn 

till kontext och situation i tolkningen, vilken mening en handling eller ett uttalande har är 

beroende av i vilken kulturell kontext den skapades. Inom hermeneutiken kan en tolkning av 

en text aldrig vara ”sann”, utan förblir en tolkning som är beroende av situationen (Patton, 

2002). Tolkningen påverkas bland annat av hur frågorna ställs, vad forskaren bär för 

erfarenheter och tidigare uppfattning samt tydligheten i svaren på frågorna. I en hermeneutisk 

tolkning ser man växelvis på delarna och helheten i materialet, där delen måste ses utifrån 

helheten, och helheten utifrån dess delar. I denna process krävs en medvetenhet om i vilken 

kontext ett fenomen skapas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Utifrån 

tolkningen av det empiriska materialet har ett antal teman tagit form, dessa teman kan ses som 

delarna. Tematiseringen gjordes utifrån studiens frågeställningar, detta för att säkerställa att 

syftet i undersökningen besvaras. I tolknings- och analysprocessen av materialet har delarna 

och helheten analyserats växelvis, för att nå studiens resultat. 

 

7.7 Studiens trovärdighet 

För att genomföra studien med hög validitet har vi strävat efter att vara så transparanta och 

neutrala som möjligt under hela processen. I varje beslut har vi reflekterat över de val vi gjort 

samt argumenterat och förklarat varför vi gjort vissa val, vi har också regelbundet återkommit 

till vårt syfte för att säkerställa att vi undersöker det vi i syftet beskriver att vi ska undersöka 

(jmf. Kvale & Brinkman, 2009). Validiteten kan vara svår att mäta i kvalitativa studier, men 

en bedömning av validiteten kan göras i hur pass djupgående och informationsrik en studie är, 

samt undersökarens förmåga att analysera empirin (Patton, 2002).  

  Vi har i denna studie strävat efter at uppnå så hög validitet som möjligt, genom att noggrant 

välja intervjufrågor och teman som ska ge så rik information som möjligt. Därefter har 

materialet transkriberats och analyserats systematiskt för att inte missa viktig information 

samt kunna dra relevanta slutsatser. Reliabiliteteten i kvalitativ forskning kan säkerställas 

genom att kontrollera studiens logik och konsistens. Detta har prövats genom att i 

intervjuguiden ställa flera frågor som rör ungefär samma ämne, och sedan undersöka 

konsistensen i svaren (jmf. Larsson, 2005). Syftet med kvalitativa metoder är att uppnå djup 
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förståelse för ett fenomen, och inte att som i kvantitativa metoder uppnå generaliserbarhet 

(Patton, 2002). I kvalitativ forskning diskuteras istället för generalisering, extrapolering. 

Extrapolering innebär att forskaren för ett medvetet resonemang kring hur en undersöknings 

resultat skulle vara applicerbart i andra liknande men inte identiska situationer (ibid.). Denna 

studie kan ge en djupare inblick i och en förståelse för hur arbetet kan se ut på ett HVB-hem 

för ensamkommande är utformat, dock kan resultatet inte användas generaliserande då urvalet 

är för litet.  

 

7.8 Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Inför intervjuerna 

har vi på ett tydligt sätt informerat om studiens syfte, samt vilka som får ta del av arbetet, och 

att materalet avidentifieras. Vi informerade även om att deltagandet är frivilligt, att 

intervjupersonen när som helst får avbryta, samt ställa frågor. Under processen har materialet 

hanterats med noggrannhet och försiktighet så att personer eller verksamheter inte går att 

identifiera (jmf. Vetenskapsrådet, 1990). Inför intervjuerna fick alla intervjupersoner ta del av 

en skriftlig information om hur intervjun skulle gå till. Att spela in en intervju kan upplevas 

som obehagligt och av etiska skäl kan det vara nödvändigt att vid transkriberingen dölja 

identifierbar data. För att öka intervjupersonernas trygghet informerades de om att det 

inspelade materialet kommer raderas efter transkriberingen (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). 

  Att vara med i en intervju kan röra upp mycket känslor hos intervjupersonen, tankar och 

frågor kan behöva bemötas i efterhand (jmf. Patton, 2002), för att på bästa sätt bemöta 

intervjupersonerna uppmanade vi dem att kontakta oss i efterhand om det var något de 

undrade eller ville tillägga. Inför intervjuerna var vi tydliga med att vi inte undersökte just 

deras boende, utan att intervjuer sker med fler boenden och personal. Detta för att 

intervjupersonerna inte skulle känna sig uthängda eller begränsade i sina svar. Genom hela 

studien har vi medvetet reflekterat kring etiska frågeställningar för att kunna genomföra en så 

etisk studie som möjligt samt undvika obehag för intervjupersoner och deltagande 

verksamheter. 

 

7.9 Metoddiskussion  

En risk som finns med en kvalitativ metod är att undersökningen blir för smal och därför svår 

att generalisera jämfört med en kvantitativ metod. Dock kan man genom kvalitativ metod för 

en djupare kunskap som inte går att uppnå genom en kvantitativ metod (Patton, 2002). Vi 
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valde att ha en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer då vi ville höra personalens 

erfarenheter, tankar och funderingar, vilket är svårt att studera med hjälp av en kvantitativ 

metod. Nackdelen med en halvstrukturerad intervjuform är att olika intervjuer ter sig olika 

och risken finns att olika intervjuer tar olika riktningar och materialet kan bli omfattande, men 

det kan också innebära att man får en bred kunskap och oväntade upptäckter då intervjun sker 

under friare form. För att få svar på kärnfrågor kan man i en temaguide lägga till ett antal 

formulerade frågor som ska besvaras av samtliga intervjuare och som kopplas till studiens 

syfte (Patton, 2002), vilket vi gjorde. Under intervjuerna fick vi oväntade svar som vi inte 

hade räknat med. Studien fick ett brett material med många spontana kommentarer och 

berättelser som visade sig värdefulla för studiens resultat.  

  Då cheferna fick välja vilken personal som skulle delta i intervjuerna kunde vi inte 

säkerhetsställa deras position eller relation till verksamheten. En av intervjupersonerna var 

relativt nyanställd och baserade många gånger sina svar utifrån vad hon hört från andra 

anställda. Detta kan medföra en ökad risk men trots det ansåg vi detta som den lämpligaste 

lösningen. Intervjupersonerna hade olika erfarenheter och kompetens och först såg vi detta 

som en nackdel då vi trodde det skulle vara svårt att hitta mönster i resultatet. Nu i efterhand 

har detta lett till en bred bild av hur verksamheterna arbetat vilket vi ser som en fördel för 

studien. 

  Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) finns det alltid en osäkerhet kring validiteten 

vid en intervjustudie. Man kan inte vara säker på att intervjupersonen agerar och tänker på det 

sätt den beskriver. Det finns en risk att intervjupersonen konstruerar svar, och att 

interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare påverkar vad som förmedlas i intervjun, 

intervjun är till viss del ett resultat av den situation i vilken den blir till (ibid.).  Under en av 

intervjuerna fick vi en känsla av att intervjupersonen konstruerade sina svar och att hen 

målade upp sin verksamhet som endast positiv utan brister. Även under den andra intervjun 

inom samma verksamhet framkom nästan bara positiva saker, det fanns inte några utmaningar 

i verksamheten. Längre in under framförallt den första intervjun kunde vi dock tolka att 

brister och utmaningar fanns och att intervjupersonen blev mer personlig och släppte den 

positiva fasaden.  

  I informationsbrevet frågade vi om lämplig tid och plats när som intervjuerna kunde äga 

rum. På det ena boendet hade personalen förberett en plats för intervjuer som i efterhand inte 

kändes lämplig, ett allrum som låg i anslutning till flera av barnens rum. Innan intervjun fick 

vi en rundtur i boendet och personalen presenterade även oss för en av ungdomarna. Det 

etiska dilemmat var att intervjupersonen under intervjun drog ett flertal exempel kopplat till 
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ungdomen vi fick träffa och berättade både känsliga och intima händelser som ungdomen 

varit med om. Detta kändes för oss olämpligt och i efterhand ser vi våra egna brister, att vi 

inte sa stopp eller inte bad om att få sitta på ett mer lämpligt ställe där inga ungdomar kunde 

höra.  

     

8. Resultat och analys 

I denna del presenteras studiens resultat. Resultatpresentationen är uppdelad i fyra avsnitt, de 

två första avsnitten 8.1 och 8.2 besvarar studiens första frågeställning. Avsnitt 8.3 besvarar 

studiens andra frågeställning och 8.4 den tredje frågeställningen. Resultatet presenteras med 

hjälp av citat och egna sammanfattningar. Resultatet av intervjuerna analyseras och tolkas 

med hjälp av valda teorier och tidigare forskning, detta i direkt anslutning till varje avsnitt. 

Intervjuerna har genomförts på två HVB-hem, Boende1 och Boende2, med två personal från 

varje boende. Intervjupersonerna benämns i studien som: Man1- behandlingsassistent utan 

utbildning, Kvinna1- behandlingspedagog med liten erfarenhet av arbete med 

ensamkommande barn, Man2- enhetschef på boende med socionomutbildning, Kvinna2- 

behandlingspedagog med flera års erfarenhet av arbete med ensamkommande barn.  

 

8.1 Betydelsen av kön i jämställdhetsarbetet 

Betydelsen av personalens och de boendes kön berördes, samt hur de aktivt arbetade för att 

öka jämställdheten inom verksamheten, genom de dagliga rutinerna som fritidsaktiviteter, 

städning, matlagning och samtal. På de undersökta boendena var det en jämn fördelning 

mellan kvinnlig och manlig personal. Samtliga intervjupersoner ansåg att detta var bra, och att 

de trivdes med att ha en blandad personalgrupp. 

  Kvinna2 upplevde den jämna könsfördelningen i personalgruppen som positivt även för 

arbetet med barnen:  

 

”Jag tycker det speglar sig också bland ungdomarna. Det här med att ungdomarna får se vår, 

alltså hur vi är i personalgruppen, tror jag att de lär mycket av att se hur vi bemöter 

varandra, hur vi ger varandra respekt, hur vi har lika värde och så.” 

 

Hon menar att barnen ofta kommer ifrån förhållanden där män och kvinnor inte har samma 

värde, hon menar vidare att barnen snabbt anpassar sig när de kommer till boendet, då de 
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snabbt ser hur det förhåller sig mellan kvinnor och män, bland annat genom att se hur 

personalen behandlar varandra.   

  Man2, hade ett liknande resonemang kring betydelsen av personalens kön i 

jämställdhetsarbetet. Han berättade om en situation då en pojke på boendet frågat en kvinnlig 

kollega om en sak, hon hade då sagt nej. Pojken hade då gått till honom för att fråga i stället, 

detta tolkade Man2 som att pojken ansåg att den manliga personalens ord skulle väga tyngre 

än den kvinnligas:  

 

”Nej du har redan pratat med henne, det här med respekt, som en manlig personal, då 

respekterar man det den kvinnliga personalen sagt. Och också det här hur manlig personal 

kan liksom stå upp för, ja men för den kvinnliga personalen, på ett sätt som barnen inte är 

van med. Att kvinnans ord har lika mycket värde som manliga personalens ord.” 

 

I urvalet valdes medvetet boenden med både flickor och pojkar. På båda boendena var det en 

majoritet pojkar. Kvinna2 hade besökt boenden för endast pojkar och såg en fördel med att ha 

både flickor och pojkar tillsammans: 

 

”Det blir inte lika hårt klimat, det blir lite mjukare på något sätt och jag tror att konflikterna 

inte blir lika hårda jag tror att en del beror på att det är både killar och tjejer här, att det blir 

en annan jargong på de boenden där det bara är killar. Jag märker också att killarna här får 

hela tiden förhålla sig till tjejer, det blir hela tiden, hur man är och hur man förhåller sig, det 

blir ständigt diskussioner, ja men det är inte okej att inte respektera tjejerna. Och den 

dialogen har ju vi hela tiden och det har de ju inte på samma sätt på boende där det bara är 

killar.” 

 

Man2 berättar att de ibland diskuterar frågor om hur man ska förhålla sig till varandra på 

boendet. Han har pratat med flickorna om att det inte är okej om någon trycker ned dem, eller 

utnyttjar dem. Vidare menar han att det är bra för pojkarna med det könsblandade boendet då 

de hela tiden får förhålla sig till flickorna, och i och med det utmanas deras kulturella 

föreställningar. Det leder till att pojkar utvecklas fort, vilket han inte tror skulle vara möjligt 

om de bodde på ett boende med enbart pojkar. 

  I intervjun efterfrågades hur det könsblandade boendet påverkade flickorna, Kvinna2 

svarade: 
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”Mm flickorna lär sig, upplever jag, att stå upp för sig själv…”.  

 

Man2 förklarade att flickorna fick lära sig att de inte behöver passa upp på och servera 

pojkarna.  

8.1.2 Analys av ”Betydelsen av kön i jämställdhetsarbetet” 

Den jämna könsfördelningen bland personalen upplevdes av intervjupersonerna positivt. 

Nordberg (2005) menar att män inom socialt arbete kan bidra till att omforma den stereotypa 

mansnormen då det traditionellt är ett kvinnodominerat yrke, med omvårdande inslag. Vi såg i 

undersökningen att både män och kvinnor arbetade med verksamhetens samtliga områden. 

Kullberg (2006) menar vidare att arbetsgrupper med jämn könsfördelning bidrar till ett 

effektivare arbete och ökad trivsel i personalgruppen (Kullberg 2006). Intervjupersonen 

beskrev hur den jämna könsfördelningen bland personalen kunde fungera som rollmodeller 

för barnen. Många av barnen som kom till boendet var inte vana vid att män och kvinnor var 

jämställda. Detta kan tolkas som en form av disciplineringsprocess, där personalen visar på 

hur man bör uppträda, vad som är normalt och accepterat. Beteende som avviker från detta 

bestraffas på olika sätt, denna process är vanligt förekommande i samhällets institutioner 

enligt Foucault (1975) och formar människor för att passa in i den socialt accepterade och 

normaliserade verkligheten.  

  Barnen på boendena kom ofta från sociala- och kulturella förhållanden som skilde sig från 

det svenska samhället. Kvinna2 beskrev detta som att barnen inte var vana sedan innan vid att 

män och kvinnor var lika mycket värda. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin är en 

persons egenskaper eller personlighet inte medfödd, utan skapas i en social kontext, genom 

interaktion mellan individen och dess omgivning. Denna process gör att en person också kan 

förändras genom att interaktionen förändras (jmf. Payne, 2008). Teorin kan förklara hur 

barnen formas av sin omgivning och snabbt accepterar att ett jämställt förhållande mellan 

kvinnor och män är det mest accepterade.  

  Att det fanns ett behov av att som man stå upp för den kvinnliga personalens ord, kan tolkas 

som att det fanns en dold maktobalans, där det fanns behov och förväntningar av att mannen 

skulle skydda kvinnan, och att kvinnan var i behov av hjälp. Dessa strukturer är ofta 

omedvetna och ses som normala, och är därför svåra att upptäcka (Hirdman, 2001). Man2s 

uttalande tyder på att han inte är oberörd av de dolda maktstrukturer som finns i relationen 

mellan kvinnor och män, samt att denna maktstruktur även finns i personalgruppen på 

boendet. Båda de undersökta boendena hade en jämn könsfördelning bland personalen, därför 
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kan man säga att de har en kvantitativ jämställdhet (jmf. Kullberg, 2006). Materialet tyder 

dock på att det fanns olika roller som kvinnlig och manlig personal, samt en inbyggd 

ojämlikhet då manlig personal behövde stå upp för och skydda den kvinnliga personalen, 

vilket kan tyda på en brist i den kvalitativa jämlikheten (jmf. Kullberg, 2006). 

  Under intervjun fick intervjupersonerna berätta fritt om deras tankar kring arbetet i det 

könsblandade boendet, samt hur det fungerade utifrån jämställdhet- och genusperspektiv. 

Intervjusvaren visar att de i regel beskriver situationen utifrån pojkarnas perspektiv. Att utgå 

från pojkarnas perspektiv kan tolkas som ett omedvetet val, styrt av den sociala 

konstruktionen med mannen som norm och människa, och kvinnan som det annorlunda och 

avvikande (jmf. Hirdman, 2001).  

  Att flickorna i och med det könsblandade boendet behövde lära sig att säga ifrån, kan tolkas 

som att de på något sätt utsattes för något som krävde att de satte gränser. Att flickor på olika 

sätt upplever sig utsatta och trakasserade av pojkar på könsblandade HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn finns beskrivet i forskning (Lyth & Wejstål, 2013). 

Intervjupersonerna talade inte rakt ut om att de haft någon situation där flickor trakasserats. 

Samtidigt tyder deras svar på att flickor behövde försvara sig, och pojkar förhålla sig till 

flickorna. Detta kan tolkas som en omedvetenhet om genusperspektivets betydelse, att flickor 

och pojkar per automatik har olika erfarenheter och referenser endast på grund av sitt kön 

(jmf. Hirdman, 2001). Att intervjupersonerna inte har en medvetenhet om att de ser på olika 

sätt på flickor och pojkar riskerar att leda till att de ojämlika förhållandena mellan flickor och 

pojkar upprätthålls genom den interaktion som sker genom det sociala arbetet i verksamheten 

(jmf. Hilte & Claezon, 2005).                                                          

  Enligt forskning saknas det genusperspektiv genomgående i asylprocessen vilket riskerar att 

drabba flickor hårt. Många flickor har flytt av könsrelaterade orsaker (Lyth &Wejstål, 2013). I 

intervjupersonernas svar fanns inget som tydde på att de har medvetenhet om flickors 

respektive pojkars specifika utsatthet i flykt- och asylprocessen. Forskning visar att för att 

kunna göra ett bra socialt arbete med unga ensamkommande flyktingar krävs att personalen 

har en medvetenhet om den unges sociala och kulturella kontext (Newbigging & Tomas, 

2011), detta kan tolkas dels som det sammanhang flyktingbarn kommer ur generellt, men 

också vilka könsspecifika faktorer som påverkar barnen. 

 

8.2 Jämställdhet i den dagliga verksamheten 
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Under intervjuerna hade samtliga intervjupersoner svårt att redogöra för hur de arbetar med 

genus och jämställdhetsfrågor. Ingen av de intervjuade kände till om det fanns några direktiv 

kring detta arbete. Det framkom dock att intervjupersonerna på olika sätt arbetade för 

jämställdhet, vissa svar talar tydligt för hur de gör och ibland sker arbetet mer omedvetet.  

Vad gällde flickor och pojkars olika roller på boendena var samtliga intervjupersoner överens 

om att kön inte hade någon större betydelse. Flickor och pojkar tog som individer lika mycket 

plats och uppmärksamhet inom verksamheten. Kvinna2 beskrev att flickorna däremot var mer 

försiktiga än pojkarna utanför boendet, exempelvis hade pojkarna lättare att hitta 

fritidsaktiviteter än flickorna. För att få med alla på aktiviteter berättade Man2 att de brukade 

låna en gymnastiksal som fanns i närheten av boendet. Där brukade ungdomarna spela fotboll, 

innebandy och volleyboll, både pojkarna och flickorna tillsammans. Man1 berättade att de 

flesta killar föredrog att gå på gym men att det även var vissa tjejer som gick dit. Han menade 

att alla aktiviteter styrdes av ungdomarnas personliga intressen.                                              

  Vad gäller de dagliga sysslorna på boendet berättade Man1 att det ibland kom pojkar till 

boendet som inte ville hjälpa till att städa och laga mat då de inte behövt göra det i deras 

hemland. Personalen arbetade då för att förändra detta, på boendet skulle alla hjälpa till med 

det som skulle göras i hemmet. Boendet hade ett schema med uppgifter som cirkulerade, 

vilket gjorde att alla på boendet hade samma ansvar för att hushållssysslorna sköttes, detta 

gällde både boende och personal. Pojkarnas motstånd till hushållssysslor brukade förändras 

ganska fort. Kvinna1 menade att de strävar efter att arbeta jämställt, detta genom att undvika 

att dela upp flickor och pojkar, hon betonade att:  

 

”här är alla lika mycket värda.”       

                                                                                                          

Kvinna2 reflekterade över att pojkarna som kom oftast hade en färdig plan och framtidstanke 

när de kom till Sverige medan personalen oftast behövde intala flickorna att de faktiskt hade 

möjligheter i Sverige, att de hade rätt att utbilda sig och hade fria val. Man2 såg liknande 

mönster i hur flickor respektive pojkar upplevde sin första tid i Sverige. Han beskrev hur det 

för pojkarna ibland kunde vara svårt då de var tvungna att ta mer ansvar än de tänkt sig, bland 

annat med städ och tvätt. Flickorna gick igenom en annan process då de insåg att de kunde få 

möjlighet till utbildning och arbete. Den här skillnaden mellan pojkar och flickor gjorde att 

personalen utformade sitt arbete för att pojkar skulle ta ansvar för sitt i hemmet, och flickor 

skulle våga ta för sig, och satsa på skolan. Man2: 
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”Ja för killarna kan det bli att det inte var riktigt som de förväntat sig, att det blir lite sämre 

än vad de tänkt. Medan för tjejerna är det tvärtom. Mer wow de får stöd och de blir 

respekterade, och att få känna det här att killarna och tjejerna här får lika stor plats.”  

 

Kvinna2 var imponerad över hur fort barnen anpassade sig till det nya landet, att pojkarna 

förändrade deras beteende mot flickorna och att flickorna snabbt lärde sig att ta lite mer plats.        

I verksamheten handlade mycket om relationerna till de unga, under intervjun framkom att 

genus hade betydelse för hur dessa relationer fungerade. Man1 tyckte att det behövdes både 

kvinnor och män i personalgruppen, speciellt för flickorna då de oftast ville prata med den 

kvinnliga personalen om intima ämnen. Man2 menade att puberteten och intima frågor som 

menstruation var ämnen där ungdomarna lättare kunde tala med personal med samma kön. 

Kvinna2 berättade att pojkarna som var i puberteten kunde behöva en manlig personal att 

prata med och identifiera sig med. Kvinna1 menade att det inte var könet på personalen som 

påverkade vem barnen knöt mest kontakt med utan snarare deras personligheter. Med 

anledning av detta såg flera av intervjupersonerna en fördel med att ha en jämn 

könsfördelning. Flickor kunde då få stöd av kvinnlig personal och pojkar av manlig vid 

behov. Genomgående i intervjuerna beskrevs att relationerna med barnen var varma, 

förtroendefulla och tillitsfulla. Intervjupersonerna upplevde att barnen kom till dem om de 

behövde hjälp och stöd, och relationen mellan personal och barn liknades vid båda de 

undersökta verksamheterna som vid relationen mellan förälder och barn. 

8.2.1 Analys av ”Jämställdhet i den dagliga verksamheten” 

Genom att barnen på boendet sportar tillsammans i den lånade gymnastiksalen kan jämställhet 

utvecklas inom verksamheten. Enligt Hirdman (2001) är isärhållning på grund av kön negativt 

för jämställdheten, att dela upp människor utefter kön förstärker och bekräftar skillnader och 

därmed maktrelationen mellan män och kvinnor, att gynna könsblandad organisering tillåter 

oss att se likheter och därmed kan förhållandena bli mer jämställda (jmf. Hirdman, 2001). 

Intervjupersonerna beskriver hur valet av aktiviteter styrdes av barnens intressen. De beskrev 

också hur barnen kom från en kontext där relationen mellan kvinnor män inte var jämställd. 

Barnens aktiviteter riskerar att styras utifrån deras genusfärgade bakgrund, och att personalen 

inte ifrågasätter dessa val, gör att de riskerar att dessa genusstrukturer reproduceras i 

verksamheten. Personalen bör arbeta för att påverka och förändra de genusnormer de bär med 

sig (jmf. Migrationsverket 2011).                                    
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  På Boende1 fanns en organiserad struktur som innebar att såväl boende som personal hade 

samma arbetsuppgifter i hemmet. Denna struktur ser vi som en hjälp till att främja 

jämställdhet, att personalen också ingår i denna struktur gör att männen i personalen genom 

de omvårdande delarna av arbetet har möjlighet att omforma och omdefiniera den stereotypa 

manligheten (jmf. Nordberg, 2005). Det fanns skillnader i processen barnen genomgick då de 

kommit till Sverige beroende på barnets kön. Intervjupersonerna vittnade om att pojkarna 

kunde uttrycka besvikelse över att behöva ta mer ansvar i hemmet, medan flickorna upplevde 

ökade möjligheter genom utbildning i den svenska kontexten. Enligt den 

socialkonstruktivistiska teorin är en människas uppfattning om verkligheten ett resultat av den 

sociala omgivningen (Berger & Luckmann, 1998). Barnen är uppvuxna i en kontext där 

kvinnan och mannen innehar en ojämställd maktrelation, utifrån detta skapar barnen sin bild 

av verkligheten. Vilka förväntningar och egenskaper som förknippas med kön är beroende av 

sammanhang (Gemzöe, 2003). Detta speglar sig också i hur flickor respektive pojkar hanterar 

omställningen till den svenska kontexten. En individs verklighetskonstruktion är lika sann och 

lika verklig som en annans, även om de skiljer sig åt (Patton, 2002). Verkligheten, individen 

och personligheten är enligt den socialkonstruktivistiska teorin aldrig konstant utan omformas 

genom interaktion med omgivningen (Payne, 2008). Den nya kontexten som boendet innebär 

en möjlighet för barnen att omforma den konstruerade uppfattningen om verkligheten. 

  Intervjupersonerna vittnar om hur snabbt barnen anpassar sig och accepterar de regler som 

gäller delat ansvar och möjligheter oavsett kön. Hur boendet är strukturerat, och konstruerat 

vad gäller genus och jämställdhet är därför av största vikt för de unga då det utifrån denna 

omgivning är där de konstruerar sin sociala verklighet, vilket kommer få vekliga 

konsekvenser för dem i fråga om val och möjligheter i deras framtida liv (jmf. Patton, 2002). 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att ungdomarnas kön inte hade någon större betydelse 

i fråga om vilken roll de hade på boendet. Trots det visade intervjupersonernas svar på att de 

uppmärksammade en del skillnader beträffande kön. Detta tyder på en omedvetenhet hos 

intervjupersonerna om den socialiseringsprocess som formar pojkar och flickor i det dagliga 

arbetet. Denna omedvetenhet riskerar att leda till att det sociala arbetet inom verksamheten 

snarare reproducerar än ifrågasätter den ojämställda relationen mellan flickor och pojkar (jmf. 

Hilte & Claezon, 2005).                                                                                   

  Intervjupersonerna beskrev på olika sätt hur personalens kön kunde har betydelse för 

relationerna med de unga. Det fanns en enighet om att främst flickor men till viss del även 

pojkar tydde sig till personal av samma kön när det gällde känsligare ämnen. Nordberg (2005) 

menar att det inom socialt arbete är en fördel med en könsblandad personalgrupp då brukare 
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både behöver kvinnliga och manliga rollmodeller. Relationerna mellan personal och barn 

beskrevs som varma, trygga och tillitsfulla. Enligt Kohlis (2006) undersökning var relationen 

mellan barn och personal det viktigaste i arbetet med ensamkommande barn. Personalen 

beskrev relationerna till barnen som starka vilket gör att de kan fungera som en positiv faktor 

för barnen i den situation de befinner sig. Sammanhållning, anknytning och sammanhang är 

tre begrepp som beskriver att socialarbetaren ska fungera som mentor, terapeut och vän till 

barnet för att gynna en positiv utveckling (ibid.). Utöver detta bör det finnas ett 

genusperspektiv i arbetet för att undvika diskriminering i asylprocessen, och på boendet (Lyth 

& Wejstål, 2013), vilket också bekräftas av Newbigging och Tomas (2011) som betonar 

vikten om att ha kunskap om barnens sociala och kulturella kontext i det sociala arbetet. I 

denna studie ser vi en brist i personalens medvetenhet om barnens sociala och kulturella 

kontext, särskilt vad gäller genus, vilket är att betrakta som en risk i det sociala arbetet för 

jämställdhet.  

 

8.3 Hur konstrueras kön i det sociala arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen? 

Under detta tema presenteras material som på olika sätt beskriver hur kön konstrueras i det 

sociala arbetet inom de undersökta verksamheterna. Fokus är på hur intervjupersonerna 

beskriver betydelsen av kön i det sociala arbetet. Intervjupersonernas beskrivningar av de 

unga utifrån kön varierade dem emellan. Vi fann dock ett mönster av att undvika att förklara 

egenskaper eller beteenden kopplat till kön eller genus, intervjupersonerna hänvisade hellre 

till att det berodde på olika personligheter. Kvinna1 utrycker sig på följande sätt rörande 

betydelsen av de ungas kön: 

 

”Jag tror att det är något som är medfött. Alltså om jag går ut, jag är så, det är min privata 

åsikt, för går jag ut i naturen och tittar, hur gör djur, liksom?  Jag tycker inte man behöver 

göra flickor av pojkar och tvärt om …. Jag ser ju inte om det är pojke eller flicka. Jag ser ju 

bara individerna. Jag tänker inte på om det är en flicka eller pojke, jag tror ingen här har det 

tänket.” 

 

Kvinna1 och Man1 uttryckte båda att de inte såg någon skillnad på ungdomarna beroende på 

kön utan att de såg ungdomarna som individer med skilja personligheter. Man2 var däremot 



 

 

30 

 

mer kritisk och berättade att de borde bli bättre på att prata om hur de utformar det dagliga 

arbetet utifrån en förutbestämd norm som de är omedvetna om. Man2: 

 

”vi har mycket som kommer automatiskt, hur man behandlar, ja pojkar och flickor. Vi kanske 

är väldigt medvetna om det men vi borde prata mer om det.”  

 

Kvinna1 gav ett exempel på hur flickor och pojkar agerade i en situation då personalen ordnat 

med pyssel och bak: 

 

”Och sen kan det vara de här små individuella som exempel måla på glas, då är det oftast 

tjejerna som sitter och målar, sen kan det komma en kille och måla, då målar han lite grann 

sen är det bra liksom. Medans tjejerna kan sitta länge och hålla på. Å nu i helgen bakade vi 

påsktårta och då var det två tjejer. Å killarna kom liksom, Å snygga tårtor, hoppas dem är 

goda. Thats it. Så man märker ju att det är skillnad, precis som i Sverige mellan flickor och 

pojkar, vad man tycker är roligt. Men alla blir erbjudna.” 

 

Man1 förde ett resonemang kring betydelsen av kön i planeringen av aktiviteter: 

 

”Sen har vi ju gemensamma aktiviteter där vi försöker se att, ja men killar kan ju tycka att, ja 

nu kollar vi på fotboll eller vad vi gör, så planerar vi att nästa helg så har vi en tjejaktivitet, 

där alla killar är med, något typ att vi ser en romantisk film. Eller om man går på bio och 

killarna önskar någon actionfilm så försöker vi även hitta på något till tjejerna.” 

 

Fritidsaktiviteter var ett ämne som upprepades under samtliga intervjuer och som tog upp en 

stor del av ungdomarnas tid utanför skolan. Dels hade ungdomarna individuella aktiviteter 

samt att boendena anordnade gemensamma aktiviteter. Intervjupersonerna berättade att hur 

flickor och pojkar spenderade sin tid utanför skolan skilde sig åt. Kvinna2 berättade att många 

av pojkarna spelade fotboll och tränade på gym och ville börja på MMA. Flickorna hade 

svårare att hitta aktiviteter utanför skoltid. En del av flickorna gick på zumba, Friskis och 

Svettis, både pojkar och flickor uppskattade att åka till badhuset. Intervjupersonerna hade lite 

olika tankar om varför fritidsaktiviteterna skiljde sig mellan pojkar och flickor. Kvinna1 

menade att det endast har med individen att göra och att det inte fanns någon könspåverkan 

medan Man2 trodde det berodde på ortens uppbyggd då det för tillfället endast fanns ett 

pojklag i fotboll. Intervjupersonerna beskrev att det i närheten av boendet fanns fler aktiviteter 
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som tilltalade pojkar än som tilltalade flickor. Kvinna2 tyckte det var svårt att motivera 

flickorna att följa med på tillexempel badminton och det trodde hon berodde på deras 

försiktighet.  

 

Kvinna2: ”Generellt har ju pojkarna lättare för att vilja göra fritidsaktiviteter än vad 

flickorna har. Flickorna är mer försiktiga om man säger så. …. Alla får ju lära sig att simma 

och många går på Friskis och Svettis, och det gör ju även tjejerna”  

 

Kvinna2 berättade att det under en period var flera av de boende flickorna som spelade fotboll 

under en period då orten även haft ett damlag. Trots att de verkade tycka om det så slutade de 

ganska snabbt, och sa att det inte var roligt längre. 

 

Kvinna2: ”Min personliga erfarenhet, eller upplevelse är att killarna har lättare för, 

generellt, att anpassa sig till, ja om man tar fotbollen tillexempel. Medan tjejerna är mer 

såhär att, det är så annorlunda. Att den här relationen med andra tjejer, med svenska tjejer 

om man säger så, medan killarna har lite lättare att ta kontakt. Så jag tror det kan ha med det 

att göra, med fotbollen och så. Att tjejerna känner sig inte riktigt bekväma.”  

 

Intervjupersonerna beskrev hur personalens kön kunde vara av betydelse för hur relationen 

med barnen såg ut. Intervjupersonerna såg att man om manlig respektive kvinnlig personal 

fyllde olika funktioner, i och med det fann personalen att det var bra att det fanns både manlig 

och kvinnlig personal i verksamheterna. Det fanns en viss enighet i att det kunde vara lättare 

för den unge att knyta an till personal av samma kön. Kvinna1 beskrev exempelvis hur 

ungdomarna tog kontakt med manlig personal i vissa situationer och kvinnlig i andra;  

 

”Vill de ha lite mera latjolajban, då går de till en man tillexempel …. och vill de ha något 

annat så kanske de kommer till mig. Det beror på vad det är. De frågar ju inte mig, kan inte vi 

gå ner till gymmet, för det kommer inte de tycka är kul, jo kul för då kan de skratta åt mig, 

men inte liksom, om man säger sådana saker, så är det mer att de anpassar sig till 

personligheter än om det är en kvinna eller man, tror jag.” 
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8.3.1 Analys av ”Hur konstrueras kön i det sociala arbetet med de 

ensamkommande barnen?” 

Hilte och Claezon (2005) beskriver hur stereotypa könsnormer genomsyrade det sociala 

arbetet på HVB. Pojkar står för maskulinitet, aggressivitet och utåtagerande, medan flickor 

har en mer försiktig karaktär (ibid.). Som framgått ovan berättade intervjupersonerna att 

flickorna hade svårt att ta för sig och var mer försiktiga vilket ledde till att pojkarna hade 

lättare än flickorna att komma iväg på aktiviteter utanför boendet. Hirdman (2001) menar att 

kvinnan har ett begränsat utrymme och resurser i samhället i förhållande till vad mannen har 

(ibid.). Att orten endast hade ett pojklag i fotboll gjorde det naturligt att enbart pojkarna gick 

dit. Intervjupersonerna berättade även att det fanns mer aktiviteter kopplat till pojkarna och att 

de hade lättare att sysselsätta sig medan flickorna var mer begränsade vad gällde 

valmöjligheter. Utifrån Hirdmans (2001) teori om kvinnors begränsade utrymme i samhället 

kan man se att detta interagerar med barnen på boendet och hur det sociala arbetet 

organiseras. Kvinnans underordning i samhället syns i utbudet av fritidsaktiviteter för 

flickorna (ibid.), och påverkar därför också hur arbetet med barnen utformas, flickorna ses 

som mindre aktiva och försiktiga då de inte i samma utsträckning som pojkarna sysselsätter 

sig. Detta visar på den socialkonstruktivistiska teorins komplexitet, allt i människans 

omgivning samspelar, och fenomen bör tolkas i sin kontext för att förstås (jmf. Börjesson & 

Palmblad, 2007).  

  Kvinna2 berättade om flickorna som verkade gilla fotbollen men som snabbt slutade och sa 

att det inte var roligt längre. Chase (2010) beskriver hur ensamkommande barn ständigt 

kämpar för att passera som ”normala” och undvika stigma, många av dem berättar inte ens för 

de närmaste kompisarna i skolan om sin bakgrund. Att de ensamkommande barnen ständigt 

arbetade för social acceptans och anpassning skulle kunna förklara varför flickorna trots att de 

gillade fotbollen snabbt ville sluta. Att dels vara avvikande i form av ensamkommande 

flykting, och dessutom bryta mot den konstruerade kvinnlighetens normer, genom att vara en 

fotbollsspelande tjej, är svårt om man strävar efter att smälta in och undvika stigma (jmf. 

Chase, 2010, Angelöw & Jonsson, 2000).  

  Kvinna2 berättade att flera pojkar på deras boende ville testa MMA. Kvinna1 berättade att 

flickorna på deras boende tyckte om att pyssla och måla på glas och att killarna inte hade ro 

att sitta stilla. Flera av intervjupersonerna uttalade sig stereotypt kring betydelsen av kön hos 

de boende, pojkar beskrevs i regel som mer fysiska och flickor som mer försiktiga. Detta 

synsätt bekräftas av flertalet tidigare studier (jmf. Chase, 2010, Hilte & Claezon, 2005, 
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Hirdman, 2001). Vår studie understryker detta och visar på att det finns en avsaknad av 

kritiskt förhållningssätt till etablerade könsnormer i det sociala arbetet, exempelvis beskrevs 

romantiska filmer som tjejaktivitet, och actionfilmer och MMA som killaktivitet, detta leder 

till att stereotypa föreställningar om kön konstrueras i verksamheten (jmf. Hilte & Claezon 

2005). 

  Under flera tillfällen utgick intervjupersonerna från pojkarna, ett exempel är när killarna 

ville se en viss biofilm eller göra en viss aktivitet, då såg personalen till att även göra något 

för flickorna. Detta visar på den strukturella skillnaden som finns i samhället där mannen 

representerar normen. Kvinnan är mannens motsats och de avvikande (Nordberg, 2005). Att 

de i verksamheterna hade pojkarna som utgångspunkt, och flickorna som sekundära, gör att 

konstruktionen av mannen som överordnad upprätthålls i det sociala arbetet. Hirdman (2001) 

menar att det är en djupt förankrad konstruktion som ses som naturlig, och att det leder till att 

människan inte ifrågasätter könskillnaden utan ser det som något naturligt (ibid.).  

  Kvinna1 ansåg att skillnaderna hos pojkarna och flickorna var något medfött och att man 

kunde jämföra människan med skogens djur. Hon tyckte inte att man skulle göra flickor till 

pojkar eller tvärtom utan låta det naturliga vara som det alltid har varit. Detta uttalade kan 

analyseras utifrån De Beauvoirs (2006) teori om att könet inte är biologiskt utan socialt 

konstruerat, och beroende av de sociala förhållanden som formar individer in i en könsroll. 

Den biologiska förklaringen till könsskillnader mellan kvinnor och män ifrågasätts av 

forskare, och numera ses dessa skillnader huvudsakligen som socialt konstruerade (Bexelius, 

2008). Kvinna1s resonemang visade på en okunskap om det socialt konstruerade könet, hon 

hänvisar till biologiska faktorer vad gäller könskillnader hon uppmärksammat, vilket inte har 

stöd i forskning på området. Vi ser att denna syn försvårar öppenhet och förändring i fråga om 

könskonstruktioner och riskerar att fastslå den ojämställda relationen mellan flickor och 

pojkar (jmf. Hilte & Claezon, 2005). 

  Kvinna1 berättade att de unga valde att gå till gymmet med en manlig personal, framför 

henne. Om hon skulle med var det antagligen för att skratta åt henne. Detta är ett exempel på 

att kvinnor som agerar utanför den förväntade kvinnonormen riskerar att hånas (Hirdman, 

2001), vilket kan liknas med den disciplinerade funktionen i den socialkonstruktivistiska 

teorin. Att straffa det som inte är inom det normalt accepterade, formar och bibehåller de 

sociala normer och koder som strukturerar verkligheten (Payne, 2008). Kvinna1 berättade hur 

de boende sökte sig till den manliga personalen om de ”vill ha lattjolajban” och till den 

kvinnliga om det gäller annat. Detta visar att vilken funktion en personal har på sitt arbete till 

viss del organiseras utifrån stereotypa könsroller (jmf. Angelöv & Jonsson, 2000).  Brist på 
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medvetenhet och reflektion över hur genus och kön påverkar relationerna och arbetet med de 

unga riskerar att leda till att stereotypa könsroller, och maktobalans och ojämnställdhet 

konstrueras och upprätthålls i det sociala arbetet, och får konsekvenser för hur flickor 

respektive pojkar bemöts (Hilte & Claezon, 2005).  

  Man2 som var utbildad socionom såg ett behov av att arbeta med frågor rörande jämställdhet 

och genus i verksamheten och i bemötandet av de unga, vilket styrker Claezons teori om att 

ökad utbildning och kunskap kan bidra till en förändring av konstruktionen att vara flicka och 

pojke i social verksamhet (jmf. Claezon, 2008). Att ha ett kritiskt förhållningsätt i arbetet 

gynnar en positiv utveckling och möjliggör en förändring mot ett mer jämställt arbete (Hilte 

& Claezon, 2005).  

 

8.4 Vilka möjligheter och utmaningar finns i verksamheten kring 

jämställdhetsfrågor och genus? 

De undersökta boendena hade ingen behandling i sina verksamheter. Intervjupersonerna 

berättade att det främst handlade om att få till en fungerande vardag. Man2 menade att för att 

de ensamkommande barnen ska få bo på ett HVB-hem med behandling krävs att de har 

mycket specifika behov. Att bo på ett vanligt HVB för ensamkommande förutsätter att barnen 

betraktas som friska. Samma intervjuperson menade att det fanns ett glapp mellan barnens 

behov och den utformning som finns på dagens HVB. Man2 menade att det skulle behövas en 

särskild lagstiftning för boenden specifikt utformade för denna grupp. Han berättade att HVB-

hem för ensamkommande är relativt nytt och att det öppnar nya i snabb takt vilket gör att det 

kan finnas många brister i den snabbt expanderande boendeformen. I samtliga intervjuer 

framkom att det hos barnen fanns en oro i asylprocessen som märktes på boendet. Flera av 

intervjupersonerna berättade att asylprocessen ofta var långdragen, och att de unga hade svårt 

att förstå hur och varför Migrationsverket fattade sina beslut. I flera intervjuer betonade dock 

intervjupersonerna att barnen oftast var glada och nöjda, de kunde märka att de vissa dagar 

var mer fundersamma, men att allt kunde vara bra igen dagen därpå. Personalens roll i 

asylprocessen beskrevs som att de skulle finnas där för barnet vid behov. Ingen av 

verksamheterna hade planerade terapeutiska samtal för barnen i denna process, utan det 

handlade om spontana samtal, på barnets initiativ. På båda boendena framkom att barnens oro 

sällan syntes på dagen, men att de kom upp på natten för att få stöd.  
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Man1: ”de kan komma och knacka på dörren på natten, då vill de prata, eller så …. kanske 

ska man gå upp och dricka lite te. Då är det mycket tankar och så, men sen på morgonen mår 

de bättre, i skolan kan de tänka på annat, och vara med kompisar och så.”  

 

Kvinna2: ”Barnen är glada för det mesta, men när jag jobbat natt så händer det att de 

kommer och har typ ont i magen och inte kan sova och så, och inte vill gå till skolan”   

 

Man1 berättade att barnen oftast inte ville prata så mycket om hur de kände, de var trötta på 

det eftersom de var tvungna att upprepa det så många gånger i möten med Migrationsverket. 

Barnen ville hellre syssla med det som var för dagen, skola och aktiviteter. Därför skedde 

samtal enbart på barnets initiativ. Om barnen visade att de hade svåra psykiska problem togs 

kontakt med Barn och Ungdoms Psykiatrin som då fick ta över. Ingen av intervjupersonerna 

kunde se någon skillnad på flickor och pojkars behov i asylprocessen utan de berodde mer på 

vilken individ det var. Arbetet med barnen i asylprocessen organiseras inte på något särskilt 

sätt beroende på kön. 

  Uppfattningen om hur ungdomarnas bemötande mot varandra och mot personalen skilde sig 

mellan de två boendena. Personalen på Boende1 berättade att ungdomarna aldrig bråkade med 

varandra och endast talade med snälla ord och att alla ungdomarna var noga med städning och 

sina arbetsuppgifter. Boende2 jämförde ungdomarna med vilken ungdom som helst, som 

kunde vara lata trotsiga och slarviga emellanåt. Samtliga intervjupersoner beskrev att 

ungdomarna i regel var mycket nöjda, och att de ofta uttryckte tacksamhet över att vara i 

Sverige. Intervjupersoner på de undersökta verksamheterna vittnade om att barnen beskrev 

Sverige som ett tryggt och bra land, där man kan vara fri och ha en framtid. Barnen brukade 

jämföra Sverige med andra länder de passerat under flykten, i dessa länder hade de inte känt 

sig trygga.   

  Kvinna1 relaterade till sina egna barn och berättade att hon såg en skillnad på ungdomarna 

när hon jämförde:  

 

”Dom här är otroligt duktiga, där kan jag se skillnad, de har lättare till sina känslor på något 

sätt, de visar verkligen att de tycker om en, man är saknad när man är sjuk, de är så 

omtänksamma och snälla alltid … ”   
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8.4.1 Analys av ”Vilka utmaningar och möjligheter finns i verksamheten kring 

arbetet med jämställdhetsfrågor och genus?” 

Malmsten (2014) anser att man måste se till barnens kontext, och att barnen som bor på ett 

HVB-hem följer ett konstruerat manus. Att inte ställa krav, vara till besvär och alltid visa 

tacksamhet är några exempel som Malmsten nämner. Hon menar vidare att det kunde vara en 

svårighet för ensamkommande flyktingbarn att följa detta manus då de oftast bär på 

traumatiska upplevelser som behöver komma till uttryck. Detta kan leda till att många barn 

fick sömnsvårigheter och magont (ibid.). 

  Chase (2010) upptäckte i sin studie att många ensamkommande flyktingbarn ständigt 

kämpar för att anpassa sig till sin sociala kontext, de vill passera som normala och undvika det 

stigma som kategoriseringen som ”ensamkommande flykting” innebär. Därför döljer de ofta 

sin oro och smärta förknippad med flykt och asylprocess och agerar på det sätt som förväntas 

av ett fungerande barn. Dessa barn väljer att inte tala om det som avviker från normen, och 

kan därför upplevas som att de är nöjda med livet trots att de mår dåligt. Det blir en ständig 

kamp för dessa ungdomar, att hela tiden anpassa sig för att smälta in (ibid.). Man2 berättade 

att barnen inte ville prata om det jobbiga, utan fokuserade på annat som skolan och 

fritidsaktiviteter. Man1 och Kvinna1 vittnade båda om att barnen på deras boenden aldrig 

bråkade, tog ansvar och enbart använde snälla ord. Det skulle kunna vara ett exempel på det 

Malmsten (2014) beskriver, att de unga följer ett manus om hur de ska bete sig. I intervjuerna 

framkom att barnen på boendena kände oro i asylprocessen vilket tog sig olika uttryck. 

Malmsten (2014) betonar vikten av att medvetet skapa en miljö som öppnar för samtal, för att 

ge barnen möjlighet att bearbeta de trauman de ofta bär på.                                         

  Lundberg och Dahlquist (2012) beskriver i sin studie att det är vanligt att barnen är positiva 

och verkar nöjda med situationen, trots detta visade deras studie att barnens vardag många 

gånger överskuggades av en stor oro i asylprocessen. I denna process är det viktigt att barnen 

har tillgång till trygga vuxna, samt får terapeutisk hjälp vid behov. Intervjupersonernas 

uttalanden om att barnen verkar nöjda och glada bekräftar den bilden som Malmsten (2014) 

och Lundberg och Dahlquist (2012) beskriver, att de följer ett manus, trots att det finns en stor 

oro som kan komma i form av sömnlösa nätter och magont.  

  Ur ett genusperspektiv och utifrån socialkonstruktivismen kan vi se att pojkarna dels ska 

leva upp till rollen som den ”tacksamma flyktingen” och dessutom förväntningarna på att vara 

”man”, vilket innebär att inte vara sårbar (jmf. Hirdman, 2001). Det blir då ett långt steg för 

en pojke att efterfråga hjälp i denna kontext. Den sociala konstruktionen som en individ lever 
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i formar dennes sätt att agera, och likaså formas omgivningen av individens agerande (Berger 

& Luckmann, 1998). Så länge ungdomarna följer det konstruerade manuset upprätthålls den 

sociala konstruktionen, och de förväntningar det innebär att vara ensamkommande flykting. 

Lyth och Wejstål (2013) menar att det finns en bristande genusmedvetenhet i asylprocessen, 

och att flickor ofta bär trauman kopplat till kön, det kan handla om könsstympning och 

tvångsgifte. Flickans erfarenheter är inte sällan förknippade med skam (ibid.). Detta ser vi 

som en orsak till att det kan bli svårt för flickorna att själva be om hjälp vid behov.  Flera 

studier betonar vikten av att ge barn möjlighet till terapeutiskt stöd och samtal för att bearbeta 

trauman (jmf. Kohli, 2006, Malmsten, 2014, Lundberg & Dahlquist, 2012, Lyth & Wejstål, 

2013) Här ser vi en utmaning för verksamheterna att förbättra möjligheten för barnen att få 

tillgång till samtal. Vi ser att det finns hinder för barnen att själva be om hjälp vid behov, 

därför behöver verksamheterna organiseras så att detta ansvar inte vilar på barnen. I denna 

organisation behöver också ett genusperspektiv anläggas, för att både pojkar och flickor ska 

ha tillgång till det stöd och den hjälp de behöver utifrån sina specifika behov. 

 

9. Diskussion  

I följande avsnitt redogörs för studiens viktigaste resultat i en resultatsammanfattning följt av 

en resultatdiskussion. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

9.1 Resultatsammanfattning 

Vår första frågeställning gäller hur verksamheterna arbetar med jämställdhetfrågor och genus. 

Vår studie visar att det finns en bristande medvetenhet kring vilken betydelse genus har i det 

sociala arbetet med de ensamkommande barnen. Detta leder till att de sociala strukturerna och 

stereotypa könsnormerna och därmed den ojämställda relationen mellan kvinnor och män 

konstrueras och reproduceras i det sociala arbetet. Vår studie visar att det inom 

verksamheterna pågår ett arbete för jämställdhet, dock sker en stor del av detta arbete 

omedvetet, vilket även de strukturer inom verksamheten som upprätthåller ojämställdhet gör.  

Studiens andra frågeställning rör hur kön konstrueras inom verksamheterna. Vår studie visar 

att omedvetenheten och okunskapen hos personalen kring genus innebär att stereotypa 

föreställningar förknippat med kön konstrueras reproduseras genom det sociala arbetet. 

Vidare visar studiens resultat att genusstrukturer fungerar organiserande i verksamhetens 

struktur. Genom interaktion mellan personal och de boende konstrueras betydelsen av kön, 

personalen utgår från stereotypa genusnormer i sitt arbete vilket har betydelse för hur pojkar 
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respektive flickor bemöts. Studien visar att det finns ett behov av utbildning och 

kompetensutveckling hos personalen för att utforma arbetet för jämställdhet.  

  Den tredje frågeställningen rör vilka utmaningar och möjligheter som vi sett hos 

verksamheterna rörande jämställdhetsarbete och genus. En slutsats som vi kan dra av denna 

studie är att det finns en brist på kunskap kring de könsspecifika behov och erfarenheter som 

barnen har, och därför utformas arbetet inte för att anpassas till dessa behov. Tidigare 

forskning visar att barnen har behov av terapeutiska samtal. Verksamheterna behöver arbeta 

för ett klimat som inbjuder till dessa samtal, och ansvaret för detta bör inte ligga på barnen. I 

bemötandet samt i samtalen behöver personalen ökad kunskap och utbildning om de sociala 

och kulturella sammanhang, däribland genussammanhang, i vilka barnen lever. En 

intervjuperson menade själv att traditionella HVB-hem inte är utformade för att ta hand om 

ensamkommande flyktingbarn, och vår studie kan sägas understryka detta.  

  Sammanfattningsvis visar denna studie att det finns ett behov av att utforma specifika 

direktiv för att tillgodose de unga flyktingbarnens behov på HVB-hem, med ökad utbildning 

och medvetenhet hos personalen, inte minst vad gäller jämställdhet och genus.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

I studien framkom att det fanns ett jämställdhetsarbete på verksamheterna. Dock skedde detta 

i regel omedvetet, exempelvis i form av att agera rollmodeller, genom att visa på jämställda 

relationer mellan personal av olika kön, samt att föra dialoger med de unga om hur man 

behandlar varandra. Medvetenheten om arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor i de 

undersökta verksamheterna varierade mellan intervjupersonerna. I den här undersökningen 

kan vi se att en högre utbildning sammanföll med en högre förståelse och medvetenhet om 

genus- och jämställdhetsfrågor. Generellt beskrev intervjupersonerna att de arbetade för 

jämställdhet. Detta genom att försöka hitta aktiviteter som passade både flickor och pojkar, 

och att alla på boendet hade samma arbetsuppgifter vad gällde matlagning, tvättning och 

städning. Intervjupersonerna berörde också att de i arbetet hade uppmärksammat och 

uppmuntrat att pojkarna ska respektera flickorna och att flickor ska säga ifrån och ta plats. 

Intervjupersonerna berörde också betydelsen av personalens kön, och relationen mellan 

personal av olika kön. Att intervjupersonerna genomgående visade en omedvetenhet avseende 

jämställdhetsfrågor och genus i det sociala arbetet, gör att vi här ser ett behov av förbättringar, 

trots att det finns goda exempel på arbete för jämställdhet inom verksamheterna. Vi anser att 
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verksamheterna bör ha en tydligt utformad plan för hur arbetet ska organiseras utifrån ett 

genuskritiskt perspektiv samt för jämställdhet.   

  I resultatet kan vi se att intervjupersonernas resonemang kring jämställdhet många gånger 

vilar på stereotypa föreställningar om kön och genus, samt att det saknas reflektioner kring 

genusperspektivets betydelse i det sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 

Exempelvis visar studien att aktiviteterna på boendet både medvetet och omedvetet planeras 

utifrån kön. En intervjuperson argumenterar för att könskillnader mellan flickor och pojkar är 

medfödda, vilket innebär en statisk och oföränderlig syn på kön. Vi ser att denna inställning 

till kön är en risk i arbetet med barn då den reducerar möjlighet till förändring och 

jämställdhet. Om man ser pojkar och flickor som skilda väsen är risken också stor att de får 

olika bemötande, vilket ytterligare bidrar till konstruktionen av den normativa kvinnan och 

mannen. Barnens könsuppfattning konstrueras i interaktion med sin omgivning därför ser vi 

att personalens kunskap och agerande är avgörande för barnens identitetskonstruktion.  

  Tidigare forskning visar att ensamkommande flyktingbarn ofta har ett stort behov av att i 

samtal bearbeta trauman samt den stress som asylprocessen innebär. Att skapa en miljö och 

förutsättningar för dessa samtal är av stor vikt för barnens hälsa. I de undersökta 

verksamheterna fanns inte någon struktur avseende professionella samtal med de unga. 

Intervjupersonerna berättar att det förekom att de hade samtal med barnen men detta skedde 

då på barnens initiativ. Vår studie visar att det sociala tryck som det innebär att vara 

ensamkommande flyktingbarn, och leva upp till de förväntningar som det innebär, samt att 

sträva efter att anpassa sig och passa in i det svenska samhället, kan göra att barnen inte ger 

utryck för behov av samtal och stöd. Att flickor och pojkar har olika erfarenheter och 

förväntningar kan också påverka om barnen ger uttryck för behov av hjälp eller inte. Flickor 

kan bära på trauman kopplade till sexualitet och kön som är mycket tabubelagda och 

skamfyllda (jmf. Lyth & Wejstål, 2013) vilket gör att de undviker att söka hjälp. Pojkarna kan 

i sin strävan efter att passa in i den stereotypa könsrollen som man, vilja undvika att visa 

tecken på svaghet (jmf. Hirdman, 2001). Därför kan det finnas ett motstånd även hos pojkar 

mot att söka hjälp. Vi anser att ansvaret för att barnen ska få de samtal och stöd som de 

behöver inte bör ligga på barnen utan på verksamheten och dess personal. Vi ser att 

verksamheterna skulle kunna förbättra sina insatser genom att skapa en miljö som inbjuder till 

samtal. Möjligtvis skulle könsindelade samtalsgrupper kunna fungera som en dörröppnare. 

Givetvis ska ingen mot sin vilja behöva samtala kring sitt mående eller förflutna, men det bör 

finnas en mer naturlig väg in i samtalshjälp för dessa barn, då det finns så stark enighet bland 

forskare om att behovet finns. Vi ser i studien att de undersökta verksamheterna verkar ha 
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goda och förtroendefulla relationer mellan personal och boende vilket ger goda förutsättningar 

för att genomföra förändringar till ett mer medvetet och jämställt arbete.  

  En av intervjupersonerna menar att den nuvarande boendeformen HVB-hem inte är 

anpassade för de ensamkommande barnens behov, vilket även denna studies resultat pekar på. 

Eftersom boendet nu fungerar just som ett boende, och inte som någon form av plats för 

behandling finns det inte reglerat att det ska finnas exempelvis samtalsgrupper där. Vi ser 

också att det behövs ökad utbildning och kunskap hos personalen för att förstå den 

komplexitet som det innebär att komma som ensamkommande barn till ett nytt land och 

kunna bemöta gruppen på bästa sätt. Inte minst ser vi ett behov av ökad kunskap kring hur 

arbetet bör utformas utifrån ett genusperspektiv för att främja jämställdhet, och ett behov av 

att flickors och pojkars specifika behov synliggörs och tillgodoses på HVB-hemmen.  

  Att öka kvalitén och medvetenheten om frågor om jämställdhet och genus i det sociala 

arbetet med flyktingbarn borde vara en högt prioriterad fråga. Det är stiftat i lag att 

kommunerna har skyldighet att arbeta för att dessa barn och unga får en medvetenhet om 

frågor rörande jämställdhet mellan könen (jmf. Migrationsverket, 2011). Om detta inte sker på 

HVB-hemmen, var ska dessa barn då få denna viktiga kunskap ifrån? Det finns också belägg 

för att ensamkommande barn är särskilt utsatta och löper hög risk att drabbas av 

diskriminering (Unicef, 2008), samt att flickor drabbas hårt av ett bristande genusperspektiv 

genom hela asylprocessen (Lyth & Wejstål, 2013). Detta ger ytterligare skäl att satsa resurser 

på att minska risken för att dessa utsatta barn blir ytterligare utsatta i sitt nya land.  

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår genomförda studie och den tidigare forskningen ser vi ett behov av ökad 

kunskapsutveckling vad gäller medvetenheten kring det konstruerade könet i det sociala 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Idag finns knapphändig forskning som belyser 

genusperspektivet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, trots att personalen besitter en 

sådan viktig roll för dessa barn. Därför ser vi ett behov av mer forskning kring personalens 

roll och påverkan för de ensamkommande flyktingbarnen. Utifrån barnens perspektiv är 

personalen mer än bara personal, de är förebilder och ses ibland som alternativa föräldrar. 

Vidare skulle ett behov finnas av ny forskning kring hur personalens kompetens kring 

genusfrågor och jämställdhet inom verksamheten kan förbättras.  
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11. Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej  

Vi är två socionomstudenter som skriver examensarbete i socialt arbete på Gävle 

Högskola. Syftet med arbetet är: 

 ” … att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

arbetar med jämställdhetsfrågor” 

För att kunna besvara syftet vill vi ta del av era upplevelser och erfarenheter. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut), materialet kommer 

inte innehålla några namn, eller några uppgifter som kan identifiera 

intervjupersonerna eller verksamheten. Under arbetsprocessen kommer allt 

material att hanteras med försiktighet och ingen utomstående kommer att få ta 

del av uppgifter som lämnas. Det inspelade materialet och transkriberingen 

kommer efter avslutat uppsatsarbete att raderas. Deltagandet i intervjun är 

frivilligt, du som deltar i intervjun kan när som helst avbryta. Vid intervjun 

kommer vi att vara två intervjuare.  

Studien syftar inte till att beskriva just ert boende eller arbete, intervjuer 

kommer att ske med flera olika verksamheter, och syftar till att finna mönster 

eller tendenser som kan beskriva och besvara studiens frågeställningar mer 

allmänt.    

Intervjun kommer att ske på en plats och tidpunkt som är anpassat efter era 

behov och önskemål. 

Är det något ni undrar eller funderar över inför intervjun, kontakta oss gärna: 

minnelie.linda@gmail.com 

Minnelie 0702xxxxxx 

Linda 0735xxxxxx 

Vänliga Hälsningar, Linda Holmström och Minnelie Paymer 

Handledare: Stefan Sjöberg 0703xxxxxx stefan.sjoberg@hig.se 

 

mailto:minnelie.linda@gmail.com
mailto:stefan.sjoberg@hig.se
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12. Bilaga 2 Intervjuguide 

Information 

Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Hur många barn bor här? Hur många av dem är flickor/pojkar? 

Hur ser personalsammansättningen ut? Hur många är kvinnor/män? 

Vilken utbildning/kompetens finns i personalgruppen? 

Hur länga har verksamheten funnits? 

Hur är det dagliga sociala arbetet inom verksamheten utformat? 

Arbetar ni efter någon särskilt modell/ målsättning/filosofi, kan ni beskriva den? 

Verksamheten 

Hur ser era direktiv/riktlinjer ut rörande genus och jämställdhet? 

Hur ser verksamhetens rutiner ut? 

Vilka ansvarsområden/ansvarsfördelning finns i verksamheten? 

Hur ser ni på ungdomars förhållningsätt till kvinnlig respektive manlig personal?  

Dagliga sysslor 

Hur ser en dag ut? 

Vilken struktur finns i arbetet med de dagliga sysslorna? 

Ser du några normer/roller i arbetet med de dagliga sysslorna utifrån genus? 

Finns situation då personalens kön kommit i fokus i arbetet? 

Hur påverkas arbetet av om det är manlig eller kvinnlig personal i tjänst? 

Aktiviteter 

Hur planeras verksamhetens aktiviteter? Spontana/planerade 

Hur görs gruppindelningar i samband med aktiviteter? 

Finns situationer då kön spelar roll i planering eller genomförande av aktivitet? 

 

Flickor respektive pojkar 

Hur ser du på pojkar respektive flickor- i asylprocessen? 

-Utsatthet? 

-Erfarenheter? 

-Beteende? 

Vilka styrkor och utmaningar finns i verksamheten kopplat till kön? 

 

Barnens inflytande 
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Att föra sin talan- bli lyssnad på, kunna påverka, hur ser du på detta utifrån pojkar/flickor? 

Hur ser flickors och pojkars inflytande och medbestämmande ut i verksamheten? 

 

Vilka utmaningar/möjligheter i det sociala arbetet ser du mer allmänt med denna målgrupp? 

 

 


