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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till personalen och boendechefen som deltagit i studien. 
Personalen har öppenhjärtigt delgett oss sina upplevelser av vad handledning 
betyder för dem i sitt arbete med ensamkommande asylsökande barn. Ni är 
fantastiska och gör ett jättebra jobb.  
 
Ett stort TACK vill vi även rikta till vår handledare Lena Widerlund som 
uppmuntrat oss och kommit med konstruktiv kritik under resas gång. Ett tack vill 
vi också framföra till vår opponent Aida Smajiihodzic.  
 
Vi vill tacka våra nära och kära, Johannas familj: Anders, Oskar, Elias och 
Anton, Marias familj: Hasse, Sandra och Victor som har stått ut med oss under 
vår studietid och då främst under vårt examensarbete.  
 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för gott samarbete i ur och skur under 
resans gång. 
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Sammanfattning. 
 
Det är ett stort antal barn som söker asyl i Sverige, de är på flykt från ett annat land och 
anländer utan vårdnadshavare. Då barnen är i Sverige ansvarar Migrationsverket och vistelse 
kommunen för deras välbefinnande. När barnen slussas ut till vistelsekommunernas boende är 
det främst personalen på dessa boenden som har den närmaste kontakten med barnen. De 
ensamkommande asylsökande barnen har olika bakgrunder och livsöden och är i en speciellt 
utsatt situation. Personal som arbetar med dessa barn har ett yrke som ställer stora krav på god 
insikt, kunskap och förståelse för barnens situation. Syftet med denna studie var att finna svar 
på vilken betydelse handledning har för personal som arbetar med ensamkommande 
asylsökande barn. Studien utgick ur ett personalperspektiv med stöd av kvalitativ ansats. För 
att få fram fakta har personal som arbetar på boenden med ensamkommande asylsökande barn 
intervjuats. Frågorna inriktade sig mot personalens behov av handledning samt deras 
erfarenheter av handledning. Det framkom att personalen upplever sitt yrke som komplicerat 
och svårt och det visade sig att handledningen har en stor betydelse för dem i deras arbete. 
Handledningen ger dem möjligheten att minska otrygghetskänslan som kan uppstå i arbetet, 
samt en hjälp att se varför vissa fenomen uppstår. Personalen får genom en professionell 
extern handledning möjlighet till reflektion och djupare kunskap vilket bidrar till en ökad 
professionalitet.  
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Abstract 
 
There are a large number of children seeking asylum in Sweden, they are fleeing from another 
country and arrives without a guardian. When the children are in Sweden the Migration Board 
and municipality are responsible for their well-being. When the children move out to stay in 
local residents, it is mainly the staff of these homes which have the closest contact with the 
children. The unaccompanied asylum seeking children have different backgrounds and fates 
and are in a particularly vulnerable situation. Those who work with these children have a 
profession that demands a lot of understanding, knowledge and understanding of the situation 
of childrens. The purpose of this study was to investigate how important supervision of 
personnel working with unaccompanied asylum seeker children is. Qualitative approach was 
used and the study was conducted from the personnel perspective. In order to get the facts 
have personnel working in homes with unaccompanied asylum seeker children interviewed. 
The questions focused on the personnel’s need for supervision and their experience of 
supervision. It was revealed that the personnel felt that their profession is complex and 
difficult, and they felt that supervision has a great significance for them in their professional 
performance. The supervision gives them the opportunity to reduce the sense of insecurity 
that may arise at work, and helps them to see why certain phenomena occur. Through external 
professional supervision the personnel get the opportunity to reflect and gain deeper 
knowledge, which contributes to greater professionalism. 
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1. Inledning  
Det är ett stort antal barn på flykt utan medföljande föräldrar och som söker asyl i andra 

länder, så kallade ensamkommande asylsökande barn. Angel och Hjern (1992) skriver att de 

ensamkommande asylsökande barnen har varit med om mycket svåra upplevelser, barnen har 

tvingats ge sig av på en lång resa till ett annat främmande land. Personal som arbetar med 

ensamkommande asylsökande barn möter i sitt arbete barn som befinner sig i en utsatt 

situation. Barnen kan ha flytt från krig och förföljelse och kan bära på traumatiska minnen.   

Att stödja utvisningshotade människor kan väcka starka känslor eftersom asylprocessen kan 

bli lång. Då det gäller ensamkommande asylsökande barn kan situationen bli än mer påtaglig. 

Vuxna kan lättare identifiera sig med barn, eftersom ett barn påminner oss om vår egen 

sårbarhet och hjälplöshet. All världens ondska finns helt plötsligt i våra arbetsliv och denna 

ondska kräver konfrontering.  

 

Olsson och Olsson (2000) menar att personal som arbetar med barn som söker asyl har ett 

stort ansvar och ett psykiskt tungt arbete, då de ofta måste omvärdera egna uppfattningar. I 

detta arbete är handledning ofta en nödvändighet och framför allt en tillgång för att man ska 

orka fortsätta att arbeta inom yrket samt nå de målsättningar som yrket innefattar.  

 

Hermansen-Vånar, Vråle- Bruland och Carlsen (1994) lyfter fram att personal som möter 

människor i utsatta situationer bör ha fördjupad kunskap om de rådande omständigheterna 

som den hjälpbehövande lever i. För att få insikt, kunskap och hjälp i att möta den utsatta 

människans problem är handledning ett bra stöd för att frigöra det bästa inom sig. 

Handledning innebär också att handledaren hjälper den handledde att genomgå en mognad 

och utvecklingsprocess. Olsson och Olsson (2000) menar att behovet av handledning är stort 

bland dem som jobbar med barn som söker asyl. Då en utomstående kunnig person ger 

handledning får de handledda informanterna en möjlighet att bearbeta sin egen yrkesroll samt 

en möjlighet att reflektera kring hur relationerna fungerar mellan både barnen och sina 

kollegor. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse handledning har för personal som 

arbetar på ett asylboende med ensamkommande asylsökande barn.  

• Vilket behov upplever personalen sig ha av handledning? 

• Vilka erfarenheter har personal av handledning? 
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1.1 Begreppsförklaringar 

Barn 

Med barn avses i denna studie individer som inte fyllt 18 år.  

Ensamkommande barn 

Barn och ungdomar under 18 år och som söker asyl i Sverige. Barnen har kommit från ett 

annat land till Sverige utan legal vårdnadshavare (www.migrationsverket.se.) 

Asyl 

Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller 

hon är flykting (SFS 2005:716). 

Asylsökande 

En asylsökande är en person som kommit till Sverige och som begär skydd mot förföljelse, 

krig eller annat hot och som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket 

(www.migrationsverket.se.) 

Ankomstkommun 

När ett barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras de först i en ankomst kommun 

i väntan på Migrationsverkets anvisning till aktuell vistelsekommun. 

Vistelsekommun 

Den kommun dit barnen anvisas av Migrationsverket och som åtagit sig att ta det yttersta 

ansvaret över barnet  

Asylboende 

Bostad där barn under 18 år bor i väntan på besked på deras ansökan om uppehållstillstånd i 

Sverige.  

Personal 

Den personal som arbetar på kommunens asylboende.  

Handledning 

Handledningsbegreppet är inte lätt att precisera men den tillämpas genom att en arbetsgrupp 

träffas tillsammans med en professionell handledare. Målet med handledning är att personalen 

träffas för att tillsammans utveckla och finna ökad kompetens i arbetet samt hitta nya 

riktningar och idéer att arbeta efter (Larsson 2005).  
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2. Bakgrund  
I denna del av rapporten behandlas ensamkommande asylsökande barns situation och 

Migrationsvekets och vistelsekommunens ansvar för dessa barn. Vidare beskrivs personalens 

möte med barnen, deras yrkesroll samt en redogörelse för handledningens betydelse, mål, 

syfte, metoder samt handledarens uppgift/kompetens. 

___________________________________________________________________________  

 

2.1 Migrationsverket  

Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen inom ramen för lagen om mottagande 

av asylsökande barn (SFS 1994:137) och svarar för prövningen av barnens asylärenden. 

Vidare har Migrationsverket även ansvaret för åldersbedömningar vid förekommande fall och 

efterforskningar om barnens vårdnadshavare. De handlägger även frågor som gäller 

ekonomiskt bistånd till barnen och i uppdraget ingår också att planera och genomföra 

återresan för de barn som inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar 

även för att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av de 

ensamkommande barnen och att anvisa nyanlända barn till olika kommuner.  

 

Från den 1 juli 2006 har en förändring skett (SFS 2006:177) beträffande ansvaret för de 

ensamkommande asylsökande barnen, förändring som skett är att ansvaret för barnen har 

fördelas mellan stat och kommun. När de ensamkommande asylsökande barnen ger sig till 

känna för en svensk myndighet hamnar de i en ankomstkommun. Migrationsverket anvisar 

därefter barnet till den kommun som blir barnets vistelsekommun (Socialstyrelsen, 2007).  

 

2.2 Vistelsekommunens ansvar 

Kommunen som träffat överenskommelse med Migrationsverket om att mottaga 

ensamkommande asylsökande barn har ansvar för barnets boende samt att barnet får det stöd 

och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vidare skall kommunen 

utreda barnets behov och fatta beslut om insatser samt placering i lämpligt boende1 (ibid.).  

 

 

 
                                                 
1 Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937)  3e kap 1 § definieras hem för vård eller boende (HVB hem) som 
följer, Ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. 
Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskildindivid krävs 
dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt 
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Den utsedda vistelse kommunen skall utse en god man till barnet enligt 3 § (SFS 2005:429) 

och se till att barnet får tillgång till skolundervisning med stöd av 4 § i 

Socialtjänstförordningen (SFS 2001:976). Den anvisade vistelse kommunen ansvarar också 

för barnets fortsatta uppväxt till och med att barnet fyllt 18 år (Migrationsverket, 2008).  

 

2.3 Ensamkommande asylsökande barn  

I slutet av augusti månad år 2008 fanns det sammanlagt 1146 barn som var inskrivna på 

kommunernas boende för ensamkommande asylsökande barn (www.migrationsverket). Hur 

barnen tar sig till Sverige är inte lätt att ta reda på eftersom barnens egna uppgifter ofta är 

oklara. Ibland vet de inget om resvägen och vid somliga tillfällen har de kommit till Sverige 

med hjälp av människosmugglare (Socialstyrelsen, 2002). De ensamkommande asylsökande 

barnen som anländer till Sverige är oftast pojkar i åldern 15 – 18 år. De länder de kommer 

ifrån är mestadels från Afghanistan, Irak och Somalia.  

 

Malmström (2003) lyfter fram att flertalet av barnen kan ha varit med om traumatiska 

händelser som krig, flykt, mord, förföljelse och våldtäkt. Författaren menar att dessa trauman 

är ett hot mot barnens grundläggande trygghet. Vissa barn har sett hur deras föräldrar 

förödmjukas vid övergrepp och bevittnat hur föräldrarna tappar förmågan att försvara sig själv 

och sina barn, detta leder till att världen blir obegriplig och kaotisk. Alla dessa traumatiska 

upplevelser kan föra med sig att barnen riskerar att tappa sin tillit till vuxenvärlden. Almqvist 

(1997) belyser att barn som flytt ofta lider av ett sämre emotionellt välmående och kan 

uppvisa psykisk ohälsa. Vidare menar författaren att dessa barn är en sårbar grupp som är i 

behov av ett professionellt mottagande. Då de ensamkommande asylsökande barnen kommer 

till Sverige befinner de sig i en desorienteringsfas. Mötet med det nya landet är påfrestande 

för dem, med ett nytt språk, nya regler, annan kultur och livsstil. De är i en situation av 

ovisshet, om de får stanna i Sverige eller inte och det är inte ovanligt att de får vänta i ett år på 

besked om de får stanna (Brendler – Lindqvist, 2004).  

 

Barnen upplever att de saknar möjlighet att uttrycka vad de känner på sitt modersmål. De har 

också visats sig att barnen hade önskat en närmare kontakt med svenska medborgare för att 

underlätta inlärningen av det svenska språket. Språkinlärningen är dessutom svårare om 

individen lider av depression och därför undviker social kontakt (Wallin och Ahlström, 2005). 

Eftersom barnet befinner sig i en psykiskt påfrestande situation behöver de bearbeta svåra 

känslor och erfarenheter som de varit med om (Socialstyrelsen, 2002).  
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2.3.1 Personalens möte med barnen  

Hansson - Pourtaheri (2001) menar att kontakten som sker mellan människor är en 

betydelsefull grund. De goda mötena ger positiva känslor medan otrygga möten kan väcka 

rädsla, uppgivenhet och frustration. När mötet inte blir som det var tänkt är det av stor vikt att 

kunna förstå de bakomliggande orsakerna för att senare kunna finna möjligheter och lösningar 

på konflikter som det otrygga mötet lett till. Angel och Hjern (2004) skriver att arbetet med 

flyktingar är mer tidskrävande på grund av bland annat språk och kulturklyftor och pekar på 

att personalens stora ambitioner oundvikligt äts upp av allt för lite tid.  

 

Förståelsen för människors behov av omsorg, hjälp och stöd är något som är utmärkande för 

dem som har erfarenhet av hjälpyrket skriver Eide och Eide (2006). När personalen lyssnar till 

en individs livsberättelse och situation, ökas personalen inlevelse och förståelse, detta kan 

leda till att denne blir känslomässigt berörd. För personalen förvandlas barnet från klient till 

individ (ibid.). Företeelser som personal kan möta i sitt arbete med barnen är bland annat 

förvirring, aggressiva beteenden och psykisk ohälsa (Rinnan och Sylwan, 1994). Marklund 

och Nordenstam och Penton (1984) skriver om det mod som personal bör ha då de i sitt arbete 

möter människor som uppvisar dessa beteenden. Eide och Eide (2006) tar upp vikten av 

empati, som är förmågan att lyssna samt sätta sig in i en annan människas situation för att 

sedan kunna förstå denne individs känslor och reaktioner. I ett professionellt sammanhang är 

empati en förutsättning för närhet, kontakt och förståelse men å andra sidan en förmåga att 

notera och förstå signaler så att man kan hålla ett nödvändigt avstånd för att kunna skydda sig 

själv och andra.  

 

Bunkholdt (2004) lyfter upp den variation i känsloutryck som förekommer och då främst 

mellan olika kulturer som är mycket olika varandra, de belyser olikheten mellan österländska 

och västerländska kulturer där språkbruk och andra uttrycksformer tydligt skiljer sig åt. 

Författaren menar också att det är en nödvändighet att personalen är medvetna om dessa 

miljöers och kulturbetingade olikheter som finns i uttrycksformerna då de möter människor 

från andra kulturer i sitt yrke. Modig (2002) skriver att personalens dilemma blir att de inte 

kan förstå barnet bakomliggande reaktion på traumat.  
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2.3.2 Yrkesrollen  

Brendler – Lindqvist och Palm (1988) beskriver tre skeden som personal går igenom då de 

börjar arbeta med barnen. Det är kultur och språk barriären samt den barriär som uppstår när 

man som personal konfronteras med de trauman som barnen varit med om. Dessa tre barriärer 

bör personal bearbeta och reflektera kring för att få en bättre möjlighet att förstå och arbeta 

med de ensamkommande asylsökande barnen.  

 

Almqvist (1994) skriver om processer som kan ske i personalgrupper i arbetet med 

asylsökande barn och gör en jämförelse mellan personalen och barnen. Till en början kan 

barnen vara starkt lättade över av att ha kommit till Sverige. Detta sinnestillstånd kan 

förändras till det motsatta där barnet kan pendla mellan olika sinnesstämningar, som sorg över 

allt deras flykt lett till, det vill säga, att de fått lämnat hem, föräldrar, släkt, vänner och även 

sina rötter. När personal börjar arbeta med barnen går de igenom en liknade process. En 

entusiasm uppstår inför de kommande arbetsuppgifterna och flertalet personal engagerar sig i 

arbetet mer än vad de gjort i tidigare yrken. Gränserna för personalens yrkes - och privat liv 

suddas ut. Efter ett halvår och upp till ett år börjar en förändring ske, nya barn börjar komma 

och engagemanget svalnar, personalen har upplevt missförstånd och emellanåt besvikelser i 

interaktionen dem emellan. En mer realistisk förväntning uppstår hos personalen av 

innebörden i att arbeta med barn som är på flykt, både det mer stimulerade men också 

svårigheter som kan uppstå i yrket. Författaren menar att handledning är en tillgång i detta 

skede. Detta belyser även Malmsten Olsson och Stavborg (2003) som skriver om upplevelser 

och påfrestningar som hör till socialt omsorgsarbete. För att förebygga ohälsa framhåller 

författarna professionell handledning. Almqvist (1994) menar att handledning kan ge 

personalen hjälp att se hur barnens agerande hänger samman med deras exiltillvaro och 

därmed kan personalen se hur personalens egna reaktioner påverkas. Kunskap gör det enklare 

för personalen att se sina begränsningar samt stå för dem, detta kan möjligen förhindra en 

utmattningsdepression.  

 

2.4 Betydelsen av handledning 

I Malmsten Olsson och Stavborg (2003) lyfter författarna fram att personalen genom 

handledning har en möjlighet att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven på sin 

arbetsplats. De grundläggande behoven menar författarna är att känna trygghet, gemenskap, få 

uppmuntran och en möjlighet att utvecklas. Eneroth (1988) betonar att det utifrån detta är 

förhållandevis enkelt att se en koppling mellan en individs behov och resurser.  
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Ett behov som är otillfredsställt betraktas som liktydigt med en bristande resurs. Författaren 

menar också att då den rätta resursen erhålls tillfredställs också det aktuella behovet. 

Malmsten Olsson och Stavborg, 2003 menar, för att ett arbete skall uppfattas som 

meningsfullt är även känslan av sammanhang viktigt och den i sin tur skapar en känsla av 

meningsfullhet i arbetet. Detta leder i sin tur till att arbetet blir hanterbart och begripligt. 

Wrangsjö (2006) menar att ett av målen med handledning är att yrkesutövare lära sig hantera 

starka känslor som uppkommer inom socialt arbete. Genom tillgång till handledning ges en 

hjälp i att förstå känslor och se sammanhang. Handledning ger en grund för ett bra 

förhållningssätt gentemot de individer man möter. Genom handledning skapas det tillfälle för 

det nödvändiga samtal personalen är i behov av skriver Malmsten Olsson och Stavborg 

(2003), vid dessa möten ges det möjlighet för utveckling i personalens förhållningssätt till sig 

själv och till andra. Genom detta ökar man tillfredställelsen i arbetet och detta är en grund och 

förutsättning för personalen att kunna upprätthålla sin yrkesprofession. 

 

Människor reagerar olika på mer eller mindre stressade situationer skriver Bunkholdt, (2004) 

och lyfter fram att individer är olika sårbara för stress. Denna olikhet som yrkesutövare har 

beror på de erfarenheter denne har av att bemästra svårigheter och problematiska situationer. 

Vidare menar författaren att stress för personal i omsorgsyrken kan innebära allvarliga 

problem då de dagligen konfronteras med komplicerade livssituationer och svåra problem. 

Det saknas riktiga teoretiska ramar och metoder som vägledning vid svåra problem och 

komplicerade livssituationer, utöver detta är underbemanning och förhållandevis låga 

lönenivåer en bidragande orsak till en stressad arbetsmiljö. Levin (2004) betonar att 

handledning är ett betydelsefullt redskap i socialt arbete för att kunna hålla kvar en förståelse 

vid ett kaotiskt socialt skede i arbetet.  

 

2.4.1 Målet med handledning 

Det finns en stor variation beträffande mål, process och sammanhang på de områden där 

handledning bedrivs skriver Lindén (2005), detta medför att just begreppet handledning är 

svårt att precisera. Betydelsen kommer ständigt att variera beroende på i vilket sammanhang 

den används. Det som är utmärkande för handledning är att det engagerar ett par, eller ett 

mindre antal människor i en organiserad verksamhet. Handledningen utövas i den punkt som 

skär teoretiskt och praktiskt kunskap och att syftet med handledning är ett ökat lärande och en 

kompetensutveckling. 
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Lauvås och Handal (1993) menar att handledningen måste utgå från en handlingsnivå i 

praktiken men att den inte ska begränsas till detta. Personalen reflekterar över olika 

situationer som inträffar i arbetslivet, dessa reflektioner kan det i förlängningen bli tillgänglig 

för reflektion och analys. Stiwne (2005) skriver att handledningens mål kan ses utifrån olika 

infallsvinklar såsom att förbättra verksamheten genom fördjupad kunskap och att denna 

kunskap breddas. Vidare menar författaren att personal får hjälp att lära sig av sina 

erfarenheter genom att reflektera. Ett annat mål med handledning är att bidra till en utveckling 

och ett bibehållande av professionell kompetens. Vidare lyfts det fram att handledningen skall 

motverka stagnering och att personal drabbas av utmattningsdepression. En infallsvinkel i 

målet med handledning är att handledning hjälper personal att se sin egen del i olika processer 

och att kunna utveckla sin personliga stil samt att hjälpa behandlaren att förstå 

behandlingsbettingelserna och dess konsekvenser.  

 

2.4.2 Handledningens syfte 

Hermansen- Vånar et al (1994) menar att under handledningen bearbetas de yrkesmässiga och 

personliga upplevelser som den handledde upplevt i sin yrkesutövning. Själva handledningen 

är en pedagogisk undervisningsform och vid varje handledningstillfälle studeras och bearbetas 

de upplevelser som deltagarna har upplevt. Bernhler-Johnsson (1993) beskriver 

handledningen inom psykosocialt arbete som ett socialt växelspel mellan två eller flera 

individer, handledaren och de som blir handledda. Syftet är att få en professionell utveckling 

av de handledda med betoning på det psykosociala arbetet. Handledningskontrakt bör sträva 

efter att vara långsiktiga, vanligen minst ett år och tanken med långsiktigheten och 

kontinuiteten är att kunna hjälpa de som blir handledda i att integrera alla aspekter av det 

psykosociala arbetet. Den som handleder har till uppgift att studera den handleddes 

förhållningssätt och på vilket sätt personalen använder sig själv som instrument i det 

psykosociala arbetet. Hur personalen i sitt arbete reagerar i behandlings - och 

handledningssituationen. Allt detta ingår som komponenter i vad som avses med handledning 

i psykosocialt arbete.  

 

2.4.3 Olika handlednings metoder 

Hermansen - Vånar et al (1994) förklarar olikheter i arbetsmetoder för handledning. Det finns 

handledning i situationer som har inträffat ”retrospektiv metod”, där man blickar tillbaka på 

det som inträffat. Handledaren hjälper till att förstå och eventuellt ge klarhet om det funnits 

andra alternativa lösningar på situationen.  
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Det kanske bara behövs att den handledde får en klarhet i att denne har hanterat situationen på 

ett korrekt sätt. Dessa ärenden kan hjälpa de övriga som deltar om de skulle hamna i liknande 

situationer. Handledning som förbereder de handledda inför en uppgift är en annan 

arbetsmetod ”prospektiv metod”. I denna metod kan den handledde klarlägga den situation 

denne kommer att ställas inför och tänka igenom vilka problem som kan tänkas uppstå. I 

denna process införskaffar sig den handledde en förhandsförståelse och en förhandsanalys av 

den information han har sedan tidigare. Handledning som avlastning och hjälp i kriser är även 

det en arbetsmetod. Här beror reaktionerna på den handleddes egna upplevelser av situationen 

eftersom reaktionerna är individuella. Denna handledning bör starta snarast och vara en 

tidsbegränsad handledning med syfte att vara en avlastning och krisbearbetning.  

 

Enligt Höjer, Beijer och Wissö (2007) kan handledning ske som enskild- eller 

grupphandledning. Vidare är det skillnad mellan intern och extern handledning. Intern 

handledningen är en handledning som en arbetsledare eller annan personal på arbetsplatsen är 

ansvarig för. Extern handledning ges däremot av en konsult som anställts och som inte har 

anställning på arbetsplatsen.  

 

Killèn (2008) skriver att handledning för personalgrupper är en form av grupphandledning 

som skiljer sig från andra former av grupphandledningar eftersom deltagarna arbetar med 

samma hjälpbehövande. Det faktum att de har ett gemensamt fokus på samma 

hjälpbehövande, gör det möjligt för de handledda att få en ökad professionell utveckling. De 

får möjlighet att jämföra sina egna uppfattningar och reaktioner beträffande en och samma 

hjälpbehövande. Den professionella handledningen för personalgrupper har utvecklats och 

kommer troligtvis att få en ökad betydelse och användning i framtiden.  

 

I Malmsten Olsson och Stavborg (2003) står det att läsa att en enskild handledning ger en mer 

skyddad och konfidentiell situation där fokuseringen blir mer personlig. Det ges möjlighet att 

ta upp sådant som man inte vill ta upp i grupphandledning. Författarna lyfter fram de fördelar 

som finns vid grupphandledning, här kan deltagarna genom det sociala utbytet tydliggöra 

fördomar och felaktiga uppfattningar som kan finnas om dem själv och andra. I gruppen 

hjälps deltagarna åt att själva kunna ge och ta emot kritik och feedback. Killèn (2008) har 

egen erfarenhet av att handleda och anser att de som har minst erfarenhet av sitt yrke har 

störst utbyte av enskild handledning men att det optimala skulle vara båda delar.  
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De som är mer erfarna i yrket får ofta ut mer av handledning i grupp men kan vara mer 

mottagliga att tillgodogöra sig en enskild handledning.  

 

2.4.4 Handledarens uppgift/kompetens 

Hermansen et al (1994) betonar att handledaren har till uppgift att utveckla den handledde 

utifrån hans egna yrkesmässiga förutsättningar. Handledaren bör sträva efter att lära den 

handledde, att vara självkritisk, efterklok och kunna granska sitt arbetssätt. Den handledde bör 

få kunskap om att våga erkänna sina fel och våga förändras. En angelägen del är att kunna 

lära ut till den handledde att denne inser den godhet som ligger i att hjälpa den som har det 

svårt. Allt detta bör kunna ske med en yrkesmässig kunnighet och på ett ansvarsmedvetet sätt. 

Bernhler - Johnsson (1993) skriver att en handledare bör vara kunnig inom följande 

huvudområden, psykosocialt arbete, handledningsteori och handledningsteknik. En 

handledare bör också ha kunskap om de arbetsförhållanden och arbetsvillkor som de 

handledda arbetar i.  

 

Lauvås och Handal (1993) lyfter fram att en handledare når framgång då denne har ett äkta 

intresse för andra människors välbefinnande och innehar tolerans för det som är oklart och 

ofärdigt. I Malmsten Olsson och Stavborg (2003) belyser författarna att en handledare bör 

vara grundutbildad som antigen socionom, psykolog, präst, diakon, terapeut eller pedagog och 

ha en lång yrkesverksam tid bakom sig. Utöver det bör de ha en påbyggnadsutbildning i 

handledning och konsultation i psykosocialt arbetssätt. Författarna betonar att en handledare 

bör ha personliga egenskaper såsom inlevelseförmåga, självkännedom och intuition.  
 

3. Metod 
I det följande presenteras studiens tillvägagångssätt, en redogörelse om informanterna och 

intervjumetoden samt etiska ställningstagande som legat till grund vid analysarbetet. Vidare 

redogörs tillvägagångssättet vid analysarbetet samt metoddiskussion. 

__________________________________________________________________________ 

 

Avsikten med studien var att få en fördjupad kunskap om handledningens betydelse för 

personal i arbetet med ensamkommande asylsökande barn. För att få svar på 

forskningsfrågorna valdes en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa forskningen ger 

enligt Kvale (1997) forskaren möjligheter att samla in förutsättningslösa och därmed rikare 
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beskrivningar som senare blir föremål för tolkningar, förståelse och förmåga att urskilja det 

som sägs men även det underliggande som yttrycks. Författaren menar vidare att det i den 

kvalitativa forskningsintervjun samlas in olika nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld och dennes relation till den, då den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att 

fylla både det faktiska och underförstådda budskapen.  

 

Telefonkontakt togs med boendeansvarig för två asylboenden i en kommun, denne fick 

information om syftet med studien. Efter ett godkännande av boendeansvarig åtog sig denne 

att delge personalen informationsmaterial och ta emot personalens intresseanmälan om 

deltagande i studien (Se bilaga 1). Efter stoppdatum hade åtta intresserade anmält sitt intresse. 

 

3.1 Informanter 

Åtta individuella intervjuer har genomförts med personal som arbetar på två olika 

asylboenden i samma kommun. Informanternas utbildning varierade, majoriteten av 

informanterna har undersköterskeutbildning med fortbildning inom psykiatri, socialpedagogik 

och en är utbildad behandlingsassistent. De övriga informanterna har högskoleutbildningar 

med inriktning mot hälso- och sjukvård och barn och ungdomar. Arbetslivserfarenheten bland 

informanterna varierade mellan 10-25 år. Majoriteten av informanterna har arbetat på 

asylboenden från det att verksamheten startades och ingen av informanterna hade någon 

tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande asylsökande barn.  

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av halvstrukturerad intervjuguide med relevanta frågor 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Lämpliga följdfrågor ställdes också för att följa upp 

eventuella oklarheter och för att få så uttömmande svar som möjligt (Se bilaga 2). Trost 

(2005) menar att man bör ställa enkla och raka frågor, detta blir enklare om man är förberedd 

genom en ordentligt inarbetad intervjuguide. Sju respondenter medgav att banda intervjuerna 

och som stöd gjordes även anteckningar. En respondent avböjde att intervjun bandades, därför 

fördes anteckningar. Intervjuerna skedde på en avskild plats för att undvika störningsmoment 

och ett öppet och respektfullt intervjuklimat eftersträvades. Varje intervju tog mellan 30 och 

50 minuter. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som bygger på 

vardagens samtal och är ett professionellt samtal. Den ger möjlighet att tillvarata de 

intervjuades åsikter och ger utrymme för reflektioner, som är av stort intresse för denna typ av 

studie.  
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Forskningsintervjun behandlar den intervjuades livsvärld i en halvstrukturerad form och är 

varken ett öppet samtal eller ett formulär av strikt karaktär. Trost (2005) menar att kvalitativa 

intervjuer karaktäriseras genom att den som intervjuar ställer direkta och enkelt utformade 

frågor och ur dessa frågor får man svar som är innehållsrika och mer komplexa svar. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden som gjorts är att undanhålla vilken ort denna studie är 

genomförd. De som läser rapporten kommer inte att kunna identifieras, däremot kan de 

intervjuade känna igen sina egna uttalanden. Deltagarna informerades om deras roll i studien, 

d.v.s. att intervjuerna och allt material kommer att avidentifieras och deras rätt att avbryta sin 

medverkan i studien. Vetenskapsrådet betonar att alla uppgifter om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 

igenkännas av utomstående (Vetenskapsrådet 2001). Etiska överväganden i rapporteringen är 

enligt Kvale (1997) viktiga vid publiceringen då en forskningsrapport väcker moraliska frågor 

om vilken effekt som en rapport eventuellt får och resultatet bör förmedlas som vetenskapligt 

hållbart.  

 

3.4 Analysarbetet 

Efter intervjutillfället skrevs intervjuerna ner ordagrant. Det intervjupersonerna sagt reduceras 

till kortare uttalanden, det ”viktigaste” formuleras om till några få ord, längre texter minskas 

till kortare formuleringar utan att innehållet förändrades. Kvale (1997) menar att genom 

utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som passar för en närmare analys. Därefter 

utrönandes olika kategorier som fanns i texterna för att finna ”en röd tråd”. Dessa kategorier 

sammanfördes och analyseras därefter. För att stärka validiteten i studien sammankopplades 

teori och empiri. 

 

3.5 Metoddiskussion 
Det fanns en vetskap om svårigheterna som kan uppkomma i denna datainsamlingsmetod. Vår 

oundvikliga förförståelse har vi varit medvetna om och hade i beaktande att inte våra 

värderingar skulle påverkad analysarbetet. En tanke som uppkom var på vilket sätt vi som 

intervjuare kom att ha för inverkan på informanterna vid intervjutillfället? Svenning (2003) 

skriver att det finns en viss risk att intervjuaren kan påverka intervjupersonen till att svara det 

intervjuaren vill höra. Det vill säga; att intervjuaren med sitt kroppsspråk och minspel visar 

vilket svar som intervjuaren anser vara rätt. 
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En tanke som infunnit sig, är om resultatet påverkades av vilka personer som ställde upp i 

studien i och med att det var boendechefen som informerade personalen om medverkan i 

studien.  Hade responsen sett annorlunda ut om vi personligen hade delgett informationen och 

syftet med studien? Den kvalitativa metod vi användes var tillfredsställande, informanterna 

delgav öppenhjärtigt sina erfarenheter och kunskaper från deras yrke. Under intervjuerna 

ställdes öppna frågor som gav ett större utrymme för intervjupersonen att formulera sina svar. 

 

4. Personalens redogörelse gällande handledningens betydelse i arbete med 

ensamkommande asylsökande barn 

I denna del av rapporten presenteras studiens analys av vad som framkom under intervjuerna 

med personal som arbetar med ensamkommande asylsökande barn. Bakgrund presenteras 

samt informanternas upplevelser av yrket och en bild av personalens arbetsmiljö. Vidare 

beskrivs handledningens betydelse för informanterna, vilket behov de har av handledning, 

handledningsmetoder, samt syftet med handledning.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Bakgrund  

4.1.1 Historik  
 
Verksamheten i de två asylboenden har varit i drift i ett år. Personal finns tillgängliga på dessa 

två boenden dygnet runt- med sovande jour. Informanterna berättar att de fick tillgång till 

handledning sju- åtta månader efter att verksamheten startade. Personalen på de båda 

boendena har nu tillgång till grupphandledning av en extern handledare. Denne handledare är 

utbildad legitimerad sjuksköterska och psykoterapeut samt certifierad coach med lång 

erfarenhet som arbetsledare och chef. Informanterna berättar att de får grupphandledning var 

tredje vecka och majoriteten av de intervjuade tycker att det är för sällan, men att tiden är väl 

tilltagen då varje handledningstillfälle pågår i fyra timmar. En säger, Handledningen skulle 

vara mer lätt tillgänglig. Av detta uttalande kan avläsas att informanterna efterlyser fler 

handledningstillfällen.  

 

4.1.2 Upplevelse av yrket 

Informanterna upplever arbetet med de ensamkommande asylsökande barnen som annorlunda 

och stimulerande. Det som upplevs positivt i arbetet är de trevliga samtalen som de har med 

barnen och de roliga saker de gör tillsammans. Att arbeta med barn som har framtidstro och 

som vill lära sig språket, utbilda sig och lära sig den svenska kulturen känns inspirerande och 
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meningsfullt. Informanterna berättar att de lär sig om andra kulturer om barnens olika seder 

och bruk, som exempelvis Ramadan.2 En informant säger,  

 

… … man lär sig om muslimer om hur dom tänker och vilka vanor dom har, 
vad dom äter,  ja man lär ju sig liksom nya saker hela tiden.  

 

Eide och Eide (2006) skriver att en god förutsättning för att förstå en annan människa är att 

kunna ha kunskap i deras språk och koder då man som personal möter människor med annan 

etnisk, språklig eller kulturell bakgrund. Med denna kunskap skapas en trygghet och en miljö 

som gör att man kan vara till hjälp för individen utan att hindras av kulturgränserna.  

 

Informanterna lyfter fram att det är en stor utmaning att arbeta med barn som är i behov av 

stöd och hjälp, i den utsatta situation och den ovisshet som de befinner sig i. Vidare berättas 

om möten som informanterna får erfara i yrket, det kan vara tragiska och traumatiska 

berättelser de får höra av barnen. En informant berättar:  

 

Man får ibland höra svåra saker av barnen som att de har sett sina föräldrar 
mördas och när man hör sådant är det svårt att…ja vad ska jag säga åt 
barnet när jag hör något sådant, ja det är svårt…det finns inga ord. 

 
Som framgår av citatet är det som personal inte lätt att möta barn som varit med om 

traumatiska händelser. Det är svårt att veta hur de ska hantera och förhålla sig till det som 

barnen berättar. Levin (2004) menar att om det saknas en psykologisk förståelse så kan det i 

förlängningen innebära svårigheter att klara av de ångestfyllda mänskliga mötena, med 

förståelse ökar styrkan för personal att orka med svåra möten. För att mäkta med svåra möten 

och för att orka arbeta under flera år krävs inslag av förståelse, inlevelseförmåga och empati i 

mötet med människor.  

 

Flera av informanterna upplever en känsla av att inte räcka till för barnen eftersom de har så 

olika hjälpbehov. En informant berättar att arbetet med de asylsökande barnen inte var vad 

denne trodde de skulle vara och säger,  

Jag trodde det skulle vara mera hjälpsökande barn […] och som man kunde 
hjälpa på ett annat sätt än vad man kan göra […] det är tragiska och 
traumatiska berättelser man får höra.  

 
                                                 
2 Ramadan = viktig högtid för muslimerna som kan jämföras med de kristnas julfirande en högtid, en fastemånad 
där det är skyldig att avhålla sig från mat, dryck och tobak från gryning till skymning, samt att de under denna 
månad avhåller sig från sexuella relationer (Nationalencyklopedin, 2007). 
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Samtliga informanter berättade att de hade önskat att de fått förkunskaper i vad arbetet skulle 

innebära, vad de skulle komma att möta, mer information om vad barnen varit med om och 

om barnens olika kulturer. Brendler – Lindqvist och Palm (1988) skriver om dilemman som 

personal kan möta i arbetet med barnen. Författarna beskriver att frågeställningar kan uppstå 

bland personalen som - hur ska de kunna hjälpa och räcka till, har de tillräckligt med 

kunskaper? Orkar de lyssna på allt det svåra som barnen berättar och hur påverkas man som 

personal av detta?  

 

Majoriteten av de intervjuade säger sig sakna kunskap och stöd som de anser att de skulle 

behöva i sitt arbete med dessa barn. En berättar att denne inte har varit med om nåt liknande 

arbete trots tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar och säger, Barnen 

behöver så mycket annat som jag tycker saknas rent utbildningsmässigt… samtal, stöd, finnas 

där, professionellt. Angel och Hjern (2004) skriver om minnen som kommer att påverka 

barnens tankar och känslor lång tid framåt. Minnesbilder tränger fram i medvetandet, frivilligt 

och ofrivilligt. Dessa minnen leder till samma känsla av hjälplöshet, vanmakt och ångest som 

de upplevde i samband med traumat. Studien visar att detta arbete kräver kunskap då de 

asylsökande ensamkommande barnen har sin speciella bakgrund som gör att de har behov av 

ett professionellt bemötande. Eide och Eide (2004) menar att behovet av handledning är stort 

för att personal skall få kunskaper i bland annat förhållningssätt och en insikt i barnens 

språkkulturer. Att behärska språket betyder så mycket mer än bara förstå ord och grammatik. 

Språket uttrycker en hel värld av liv och är en del av den. 

 

Flera av informanterna menar att det hade varit önskvärt att personalgruppen hade fått tillfälle 

att diskutera riktlinjer, ramar och verksamhetens mål innan barnen anlände. Informanterna 

berättade att de träffade en psykolog som informerade dem om krishantering och denna 

information delgavs vid verksamhetens start. Informanterna upplevde att detta inte var 

tillräckligt och betonade att introduktionen var bristfällig då de inte gavs möjligheter att 

tillsammans bygga upp en struktur i verksamheten. En informant berättar, vi började med att 

skruva ihop möbler. Det framkommer att personalen upplever att de hade behövt en 

introduktion som gett dem bättre grund att stå på. Det finns bland informanterna önskemål om 

en kontinuerlig samverkan med andra asylboenden i andra kommuner för att få tillfälle att 

utbyta erfarenheter i yrket och med detta få en möjlighet att skapa en yrkesidentitet. I och med 

detta utbyte med andra i samma situation erhålls en känsla samhörighet.  
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I arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) redogörs det för att arbetsinnehåll och 

arbetsorganisation skall utformas så att inte psykiska belastningar uppstår. Detsamma gäller 

möjligheten till samverkan och personlig och yrkesmässig utveckling vilket bör beredas 

personalen möjlighet till.  

 

Flertalet av de intervjuade påtalar att de är underbemannade och att arbetstiderna är för långa 

och en säger, Vi har dåligt med resurser. En annan påtalar, vi är som överbelastade hela 

tiden, vi gör det bara det nödvändigaste… att hålla undan. Majoriteten av informanterna 

upplever en stress i arbetsmiljön. Som framgår av dessa citat finns det informanter som menar 

att det inte hinner göra det viktigaste, som att hjälpa barnen med skolarbetet vilket i dag 

kommer i andra hand.  

En annan säger, 

 

 Det är inte så att jag inte tycker om att jobba med människor för det gör 
jag, men just arbetsförhållandena […] är en katastrof.  

 

Flera av informanterna påtalar att det vore önskvärt med ett närmare samarbete med ledningen 

för att kunna öka förståelsen i detta arbete och vilka situationer och problem som personalen 

kan stå inför. Almqvist (1994) skriver att personal kan känna att de gjort allt vad det kunnat 

och ändå känna att detta inte räcker till. I denna period kan personal fastna i en negativ spiral 

som kan leda till utmattningsdepression och sjukskrivning till följd.  

 

4.1.3 En bild av personalens arbetsmiljö 

Informanterna upplever att en del av barnen kan vara väldigt stressade och somliga har 

upplevt traumatiska händelser samt att de befinner sig i en onaturlig och främmande situation, 

i väntan på besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Då barnen befinner sig i denna 

situation kan detta visa sig genom hot, våld, ilska, självskadebeteende och en ökad 

självmordsrisk. Barnen kan slå sönder saker i stället för att prata om det som tynger dem. En 

av informanterna säger angående barnens situation; Det är svårt, vissa hör inte hemma här för 

de har upplevt så mycket trauman, några skulle behöva professionell hjälp och vi har inte 

tillräckligt med kunskap. Det förefaller vara så ett somliga barn är i behov av terapeutisk hjälp 

som personalen upplever att de inte kan tillgodose. Socialstyrelsen (2002) skriver att de 

ensamkommande asylsökande barnen befinner sig i en psykiskt påfrestande situation och det 

är viktigt att de får en trygg omvårdnad och omsorg och att deras röster blir hörda.  
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De behöver stöd i sin utveckling eftersom de befinner sig i en ny social miljö och det är av 

stor vikt att de har möjligheter till medmänskligt och professionellt psykologiskt stöd.  

 

Konflikter och missförstånd med personal uppstår lätt på grund av brister i språket. Barnen 

kan vara misstänksamma mot personalen och en informant berättar att barnen kan få för sig 

att det är personalens uppgift att avvisa dem och att personalen arbetar för Migrationsverket, 

trots att så inte är fallet. En informant berättar att det ibland är svårt att vara ensam på arbetet 

när konflikter uppstår som leder till att barnen beter sig hotfullt gentemot personal. En av 

informanterna säger, 

 

Man tassar på tå vid konflikter med ungdomarna… en känsla av att man inte 
kan känna sig trygg på jobbet för man att man inte vet vad som händer och 
man vet aldrig när. 

 

Lundälv, (2007) förklarar att då otrygga individer möter otrygga yrkesutövare kan detta leda 

till att det uppstår farliga situationer om kontroll saknas. Denna problematik är utbredd i 

arbetslivet och inom socialt arbete är detta fenomen inte alltför ovanligt. De som utsätts för 

hot och våld i sina yrken kan drabbas av sår, skador och kränkningar. De känslor som 

uppkommer efter dessa situationer bör alltid tas på allvar av omgivningen. En informant 

berättar angående sina upplevelser av att ha blivit hotad,  

 

Är jag rädd, då har jag inga verktyg att jobba med.  
 

Av citaten kan man förstå att då hotfulla situationer uppstår är det svårt att hantera sin egen 

rädsla och det faktum att informanterna upplever att se saknar ”verktyg” - kunskap. Det 

uppstår en känsla hos informanterna av att inte ha kontroll eller makt över att kunna hantera 

dessa hotfulla situationer som uppkommer. Personalen upplever en oro för att på sin 

arbetsplats utsättas för våld eller hot om våld vilket innebär en stark psykisk påfrestning. 

Arbetsmiljöverket belyser att då en arbetstagare blir utsatt för våld och hot skall denne ha 

snabb hjälp och stöd för att hindra skadeverkningar (AFS 1980:14). Rinnan och Sylwan 

(1994) skriver att det finns en tradition inom socialt arbete, att det krävs en yrkesmässig 

tuffhet och som förväntar sig att personal skall kunna bemästra svåra risksituationer utan 

rädsla. 
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4.2 Betydelsen av handledning 
4.2.1 Behov av handledning  

Informanterna berättar att de arbetar utifrån de förutsättningar de har, där de hjälper och 

stöttar varandra i arbetet. Flertalet menar att de vänder sig till sina kollegor eftersom de 

känner varandra och är måna om att kollegorna mår bra. Lundälv (2007) menar att, det behövs 

en tillåtande miljö och kollegor som hjälper med kunskap och erfarenhetsutbyte för att 

personalen skall kunna känna sig trygg i sig själv. Flera informanter lyfter fram att 

arbetskamraterna är viktiga i deras yrke och att de handleder varandra i personalgruppen. En 

säger dock:  

 

Det är det här att man håller ihop som arbetskamrater… jag tycker inte det 
är nog, det räcker inte, vi pratar med varann men vi skulle behöva någon 
som kom utifrån för vi sitter i samma båt.  

 

Av citatet kan man förstå vikten av handledning och att det finns behov av att ventilera och 

reflektera över aktuella situationer med någon som kan bistå med kunskap och vägledning. 

Trots att personalen hjälper och stöttar varandra så upplevs detta inte tillräckligt.  

 

Informanterna tydliggör att de har ett behov av ytterligare handledning då det finns situationer 

som är svårhanterliga. Flera av de intervjuade betonar att det behöver prata med någon 

utifrån, en säger, ett behov av handledning finns då känslan av misslyckande ofta infinner sig. 

Detta uttalande visar att det finns ett behov av att prata av sig på arbetsplatsen, för att kunna få 

en bekräftelse på sitt handlande och få svar på frågor som kan uppkomma, gjorde jag rätt eller 

fel? Handledning kan förebygga att personalen tar med sig arbetet och dess problem hem. I 

Modig (2002) lyfts det fram att de som arbetar med ensamkommande asylsökande barn har ett 

yrke som ställer krav på god insikt, kunskap och förståelse för barnens situation. Denna 

kunskap är inte given, tillgång av handledning är ett bra komplement. I och med handledning 

får personalen rådgivning för att kunna hantera uppkomna dilemman och situationer i deras 

yrkesutövning.  

 

Under intervjuerna framkom att det inte förekommit någon form av handledning från det att 

verksamheten startades men att de nu har tillgång till handledning och denna har pågått i fyra 

månader. Informanterna menar att de är i behov av handledning då de saknar erfarenheter av 

denna typ av arbete eftersom denna verksamhet är ny. De upplever ett behov av stöd hjälp för 

att skapa en trygg miljö för barnen.  
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En säger angående sitt behov av handledning,  

 

Kunskap om att ta hand om flyktingbarn, det är trauman och lite extra i 
deras bagage… och vad är det som är viktigt för de här barnen egentligen? 
Vad är det som verkligen har betydelse för dem, när allt annat är osäkert? 
Allt är helt omkull, hela deras liv är omkullvält och då är det jätteviktigt att 
den här ramen finns. 

 

Informanterna upplever att det är av stor vikt att personalen arbetar mot samma mål för att 

därmed skapa en ”struktur” för barnen, som i sin tur bidrar till en trygg miljö. Av dessa 

uttalanden ser man att personalen inser vikten av handledning för att kunna hjälpa barnen att 

få en trygg miljö att leva i. Med en trygg miljö skapar man bättre förutsättningar för barnen att 

må bra.   

 

En av informanterna säger om sitt behov av handledning:   

 

Jo, det är väl när man på något sätt blir hotad eller när det har varit 
situationer då grejer gått sönder eller bokhyllor vräkts omkull… sådana 
grejer alltså då hade det kanske varit skönt att få ventilera lite. 

 
Flera av informanterna påtalar att det uppstår en känsla av maktlöshet då de inte förstår varför 

vissa konflikter uppstår och att det är påfrestande då barnen är i konflikt med personalen. De 

upplever ett behov av handledning för att hantera olika svåra situationer som uppstår. En av 

de intervjuade säger, det här är nog det hårdaste man kan jobba med… jag tror inte att det är 

någon människa som håller i längden. Hansson-Pourtaheri (2001) skriver att det är en stor 

fördel om personal vågar erkänna att det är tungt på arbetet, om de känner sig otrygga i 

kontakten med barnen eller med sina kollegor. Att våga erkänna detta behöver inte förvärra en 

besvärlig situation, utan kan i stället göra den möjlig att förändra. Grunden till denna 

förändring är kunskap, mognad och självkännedom.  

 

Arbetsmiljöverket påtalar att om personal utsätts för återkommande vålds och hotsituationer 

är det av stor vikt att personalen får regelbunden handledning och stöd för att skapa en bra 

psykosocial arbetsmiljö. De framhåller att handledaren skall ha kompetens inom området. Det 

ligger på arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla handledning om det framkommer ett sådant 

behov, men det vilar på personalens ansvar att lyfta upp detta behov till arbetsledningen (AFS 

1980:14).  
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4.2.2 Grupp och enskild handledning  

Den handledning informanterna har tillgång till är grupphandledning. Rinnan och Sylwan 

(1994) vill lyfta fram att handledning i psykosocialt arbete lämpar sig väl i gruppform. 

Tanken med detta är att personal samarbetar kring gemensamma ärenden och personalen tar 

del av varandras erfarenheter. Detta leder till att fler idéer, synvinklar och kunskaper delges i 

handledningstillfället. En av de intervjuade motiverar grupphandledning som följer:  

 

… … man får mer kunskap och det ger en chans att ”växa” ihop med 
gruppen. Lära sig att dra nytta av allas olika kunskaper. 

 

Malmsten Olsson och Stavborg (2003) menar att de nackdelar som kan finnas i 

grupphandledning är att det kan vara svårt för deltagarna att delge sina upplevelser, speciellt i 

inledningsskedet och med detta lämna ut sin okunskap och exponera sina brister. 

Gruppsituationen kan för deltagarna kännas hämmande och otrygg. Författarna belyser därför 

vikten av att se grupphandledning som en långsiktig investering. 

 

Det framkommer av intervjuerna att majoriteten av de intervjuade även önskar enskild 

handledning som de i dagsläget inte har tillgång till. En av informanterna säger, vi har ingen 

enskild handledning med det skulle behövas, och motiverar att detta vore bra för att vid ett 

sådant tillfälle få möjlighet att få prata utan att behöva tänka på vad kollegorna tycker och 

tänker om det man säger. Ytterligare en annan av de intervjuade menar att det vore bra att få 

enskild handledning då det ibland kan uppstå personalkonflikter och säger, 

 

Jag behöver få vädra ut det som jag faktiskt tycker och det som jag inte vill 
ta upp i grupp. 

 

 Det finns också uppfattningen att om det finns behov av enskild handledning bör detta tas 

upp med chefen, så denne i sin tur tar hand om frågan och arbetar för att en professionell 

handledare tillsätts. En av informanterna menar, för det är ju det viktigaste att man får hjälp. 

Det framkommer att flertalet av de intervjuade upplever ett behov av att få ventilera olika 

frågor enskilt, där de får möjlighet att ta upp och diskutera olika frågor som är betydelsefulla 

för dem.  
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4.2.3 Avlastningssamtal/akut handledning 

Informanterna berättar att de inte har tillgång till extern akut handledning3 men att 

boendechefen alternativt biträdande boendechefen i verksamheten finns tillgänglig vid akuta 

händelser, ett så kallat avlastningssamtal4det ger personalen en chans att bearbeta sina känslor 

som uppstår vid svåra händelser i arbetet. Informanterna upplever ett behov av handledning 

externt efter akuta situationer som inträffat i arbetet, som ett krissamtal. En av de intervjuade 

menar:  

 

Hjälp att förstå och få ventilera känslan då polis hämtar ett barn mot sin 
egen vilja, en sådan situation känns jätte jobbig och det har jag levt med 
ganska länge… så att man har drömt om det och så, obehagligt. Då hade jag 
behövt professionell handledning. Jag reagerar för det gäller ju barn… jag 
är ju inte en robot som bara går till jobbet utan att reagera på saker som 
sker. 
 

Av detta citat framgår att det är mycket svåra upplevelser personalen kan få vara med om och 

att de är i ett stort behov av att få ”prata av sig”. Dessa upplevelser visar att ett behov av 

professionell handledning behövs för att personalen inte skall fara illa. Upplevelser av denna 

dignitet lämnar spår som personalen kommer att få leva med resten av deras liv. En säger; om 

vi inte reagerar så är vi ju inte människor… och vi är ju människor… Angel och Hjern (2004) 

skriver att möta människor i utsatta situationer är inte en enkel uppgift och för att kunna göra 

ett bra arbete i dessa situationer skall man som personal inte stå ensam. Här måste det finnas 

hjälp för hjälparna skriver författarna. De föreslår handledning som ett sätt att lösa detta 

behov och framhåller vikten av ett gott fungerande samarbete där man kan tala med varandra 

och genom detta kunna få ventilera sina funderingar och känna ett stöd av varandra. Av detta 

kan avläsas, att ett bra samarbete på arbetsplatsen är betydelsefullt samt att detta sedan 

kompletteras med en professionellhandledning är en god förutsättning för att underlätta 

personalens arbetssituation. 

 

4.2.4 Erfarenheter av handledning 

Informanterna berättar att de i detta arbete har erfarenhet av två olika handledare. Flera av 

informanterna tydliggör att den handledning de får nu är mer professionell än den tidigare 

som de inte upplevde på samma sätt.  

                                                 
3 Med akut handledning avser vi debriefing  vilket innebär en mer djupgående bearbetning av det som skett av en 
extern handledare (Malmsten Olsson & Stavborg 2003)
4 Avlastningssamtal är ett samtal som sker samma dag som en händelse inträffat och i regel är det den ordinarie 
arbetsledaren som genomför detta med personal (Malmsten Olsson & Stavborg 2003). 
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De anser att en handledare skall inneha en kompetens där denne lär personalen att ”tänka rätt” 

samt vara bra på att dela med sig av sin kunskap. En förklarar det så här; Jag tycker att som 

handledare skall du lyssna och vägleda. Många menar att personlig lämplighet är den 

viktigaste egenskapen en handledare kan ha och som kan förstå varför vissa ”saker” förhåller 

sig på ett visst sätt. Enligt Killèn (2008) måste en handledare vara insatt i de utmaningar som 

personalen ställs inför. Flera informanter i studien lyfter fram att handledaren ska ha 

livserfarenhet och en menar att handledaren bör ha kunskap från olika områden men även 

egen erfarenhet av att arbeta med ensamkommande asylsökande barn. Vidare säger 

informanterna att handledaren bör inneha kunskaper om kulturskillnader och om olika 

religioner. Angående handledarens kompetens anser informanterna att denne skall vara en 

extern, professionell handledare, exempelvis psykoterapeut, kurator eller pedagog. 

 

Ett syfte med handledning är att bygga upp personalens yrkesmässiga kompetens. Där de lär 

sig att förstå sina egna reaktioner och känslor som kan uppkomma i olika situationer i arbetet. 

Det är av största vikt att personal lär sig att hantera dessa rektioner och känslor så att det inte 

går ut över barnen (Rinnan & Sylwan, 1994). Den handledning informanterna har tillgång till 

är grupphandledning som har pågått i fyra månader och betonar att handledningen har stor 

betydelse i deras arbete. Genom handledning får de stöd och hjälp att minska 

otrygghetskänslan samt kunskap i problemlösning och en möjlighet till feedback. En av de 

intervjuade säger, det är tufft och därför är handledning så otroligt viktigt det är A och O för 

att man skall orka med det här jobbet. Enligt Almqvist (1994) är syftet med handledning att 

personal ska lära sig att använda sina egna kunskaper och resurser på bästa sätt både i sitt 

arbete.  

 

Handledningen har gjort det möjligt för informanterna att lära känna varandra och upplever 

handledningen som en utbildningsform och som en personlig utveckling i grupp. De flesta av 

informanterna berättar att handledning ger dem möjlighet att ventilera olika frågor, prata av 

sig och att bolla sina tankar med någon. De menar att handledningen ger nya perspektiv 

eftersom en handledare kommer in och ser ”detta” från en ny synvinkel. En av informanterna 

säger:  

 

Det är ju lätt att man kör fast och där har ju också handledaren en stor 
betydelse, de kanske kan, öh! Vända, få en att vända på huvudet och se åt ett 
annat håll. Jag vet inte för mig är det ju självklart och en viktig sak då man 
arbetar med människor. 
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Handledningen upplevs som betydelsefull och kan användas för att få nya infallsvinklar samt 

hjälp att förstå och se samband mellan olika fenomen och varför de uppstår. Denna slutsats 

lyfter även Bernler och Johnsson (1993) fram och menar att genom handledning får personal 

en objektivare syn på sin yrkesroll som medför att de lättare kan upprätta en yrkesidentitet och 

öka sin professionella roll i yrket.  

 

Flera av de intervjuade beskriver att en handledare kan fungera som ett bollplank vid 

specifika situationer då det uppkommer frågor som, kunde jag ha gjort på ett annat sätt? Vad 

man ska säga och inte säga i olika situationer? Vad bör man ha i åtanke i mötet med de barn 

som inte mår bra? Informanterna betonar att det är bra att personalen får möjlighet att träffas 

och diskutera dessa frågor. En av de intervjuade menar att handledningen de får fungerar bra 

men saknar andra handledningsmetoder och säger, den är ju bra, med det är ju andra saker vi 

skulle behöva, mer om hur det är att arbeta med barnen. En annan av de intervjuade säger, 

den är mera konstruktiv, mera som en utbildning och handledning inblandat i varandra.  

Medan en annan av informanterna efterlyser en handledning med inriktning på hjälp i 

personalgruppen samt till den praktiska verksamheten och handledning i konflikthantering5 

med barnen. Av dessa citat framkommer att den handledning som är tillgänglig för personalen 

är tillfredställande men att det finns olika önskemål beträffande handledningens inriktning. 

Det förfaller vara så att betydelsen och behovet är olika från person till person. Bernler och 

Johnsson (1993) lyfter fram att syftet med handledning är att öka professionaliseringen och att 

fokus ligger på den handleddes professionella jag och en strävan efter förändringar i den 

professionella identiteten. Under handledningens gång skall kunskaper och skicklighet öka 

och ett mål är att utveckla en personlig yrkesroll. 

  

Malmsten Olsson och Stavborg (2003) skriver att genom det samspel som äger rum vid 

handledningstillfället gör att gruppens sociala och empatiska förmåga ökar. Reaktionerna i 

gruppen ökar förmågan till kommunikation och iakttagelse. Vid dessa tillfällen konfronteras 

deltagarna i gruppen med alternativa lösningar som i sin tur ger en större förståelse för olika 

förhållningssätt. Informanterna berättar att handledaren har förklarat för dem att det är lätt 

hänt att man ser det negativa i arbetet, och vill lyfta fram det som är positivt.  

 
                                                 
5) Med konflikthantering menas ett förebyggande arbete som förhindrar att små irritationsmoment utvecklas till 
större konflikter samt de olika metoder vi använder för att lösa konflikter (Blom, A & Andersson, M & 
Andersson, J. 2007 
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En informant säger,  

 

Bara efter en dag efter att vi hade haft handledning så kändes det som att det 
var ett lite annat go i några i alla fall. 

 

Av citatet kan man förstå att en process startar bland personalen efter att de fått handledning. 

En förklaring kan vara att personalen får hjälp att reflektera över sin arbetssituation. Bernler 

och Johnsson (1993) påtalar att den kunskapsutveckling som äger rum främst uppkommer 

genom att den handledde får en förståelse och en insikt genom handledningens 

processinriktning. Stiwne (2005) lyfter fram att handledning är populär bland yrkesutövare 

inom socialt arbete. Vilken nytta den har kommer att stå i förhållande till vilka mål som man 

ställer upp för handledningen. Författaren belyser sin egen åsikt och framhåller att ett av 

målen med handledningen är att på lång sikt främst undvika att den handledde inte drabbas av 

stagnation eller utbrändhet. 

 

5. Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse handledning har för personal som arbetar 

med dessa barn i kommunal regi. De forskningsfrågor vi utgick ifrån var: vilket behov 

upplever personalen sig ha av handledning? Vilka erfarenheter har personal av handledning?  

 

I Melin (2003) beskrivs att personal som kommer i kontakt med ensamkommande 

asylsökande barn har ett ansvarsfullt yrke, de möter barn som kan vara traumatiserade och 

stressade, detta kan visa sig genom hot, våld, ilska, självskadebeteende och en ökad 

självmordsrisk. Personalens kontakt med barnen försvåras då missförstånd lätt uppstår på 

grund av språkförbristningar dem emellan. Detta leder lätt till konflikter, vilket i sin tur kan 

resultera i att hot och hot om våld uppstår som riktas mot personalen. Personalen upplever en 

otrygghetskänsla i dessa situationer och menade att de vid hotfulla situationer upplever en 

avsaknad av att inneha kontroll över dessa situationer. Vikten av arbetskamraterna framhålls 

som en trygghet i personalens arbetssituation och har en stor betydelse.  

 

Personalen bedriver sitt arbete efter de förutsättningar de har men det går att skönja en 

avsaknad av kunskap, utbildning, erfarenhet, möjlighet till reflektion, vägledning och 

bekräftelse. Detta hade eventuellt kunnat undvikas om introduktion och handledning varit 

tillgänglig innan verksamhetens start och bland annat gett personalen större möjligheter att 
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diskutera verksamhetens mål och riktlinjer. För att erhålla mer kunskap och en utökad 

professionalitet bör det ske samverkan med andra kommuner som arbetar med 

ensamkommande asylsökande barn. Det är rimligt att anta att personalen i och med detta 

skulle ges en möjlighet att bygga upp en egen yrkesidentitet. Lingås (1992) skriver om vad 

yrkesidentiteten är i förhållande till professionalitet. Författaren menar att en yrkesidentitet 

handlar om att ha en inlevelse i en roll och en funktion, medan professionalism handlar om att 

behärska rollen och funktionen.  

 

Det finns ett behov av handledning för att skapa en struktur i verksamheten och i och med 

detta ge en tryggare miljö för barnen. Handledningen skulle kunna ge dem kunskap i 

konflikthantering och i förlängningen eventuellt minska otrygghetskänslor som kan 

uppkomma i arbetet. Personalens återberättelser uppvisar ett behov av att få ventilera och 

reflektera sina erfarenheter och att de får en bekräftelse på sitt agerande. Handledningen är 

betydelsefull eftersom det ges möjligheter till nya infallsvinklar samt hjälp i att förstå och se 

samband i varför vissa företeelser uppstår. Rinnan och Sylwan (1994) förklarar att ett syfte 

med handledning är att hjälpa personal att bemöta svåra uppgifter i yrket utan att personalen 

tar skada. Ett annat syfte är att bygga upp personalens yrkesmässiga kompetens och öka 

professionaliteten hos dem.  

 

Beträffande handledarens kompetens belystes vikten av personlig lämplighet och erfarenhet 

av arbete med ensamkommande asylsökande barn. Handledaren skall vara en extern 

professionell handledare som innehar livserfarenhet för att kunna ”förstå” och dela med sig av 

sin kunskap till personalen. Killèn (2008) menar att tillgång av handledning för personal som 

arbetar med utsatta barn kan förebygga risken för att personalen tar skada. Det bör finnas ett 

samarbete mellan anställda och arbetsgivaren beträffande arbetsmiljöfrågor, 

medbestämmande och verksamhetsfrågor.  

 

Studien visar att betydelsen av handledning är mycket stor, tillgången till handledning är en 

nödvändighet i arbete med ensamkommande asylsökande barn och en förebyggande hjälp för 

att personalen skall mäkta med sitt yrke. Personalen har ett behov av tätare återkommande 

handledningstillfällen samt behov av extern enskild och/eller akut handledning. Det är av vikt 

att handledningen fortgår och utökas samt att arbetsledningen inser betydelsen av 

handledningen för personal som arbetar med ensamkommande asylsökande barn.  
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Killèn (2008) menar att valet av vilken form av handledning, enskild eller grupphandledning 

som skall används, handlar ofta om vilka resurser som finns tillgängliga. Det är rimligt att 

anta att de ekonomiska medlen styr valet av handledningsmetod och handledningens 

kontinuitet. 
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Bilaga 1) 

Förfrågan om medverkan i studie! 

 
Hej! Vill du medverka i en studie där syftet är att studera vilken betydelse handledning har 
för personal som arbetar med ensamkommande asylsökande barn. För att få insikt inom detta 
område, vill vi gärna ta del av dina erfarenheter ute i verksamheten. Din roll i studien är 
betydelsefull då du med din kunskap och erfarenhet kan delge oss den informationen. 
Förhoppningsvis kan studien bidra till att visa vilken betydelse handledning har för dem som 
arbetar med ensamkommande asylsökande barn.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och allt sker på dina egna villkor och det är möjligt att 
avbryta deltagande om så önskas. Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter, vår önskan är att 
få din tillåtelse att spela in intervjun på band, detta för att viktig information inte skall falla 
bort. Det som framkommer av intervjuerna kommer inte att kunna anknytas till någon enskild 
person. Det insamlade materialet kommer sedan att sammanställas i en rapport i form av ett 
examensarbete. Då detta är färdigt kommer den att finnas tillgänglig på Luleå tekniska 
universitets hemsida:  http://epubl.ltu.se/
 
Vi heter Johanna Perttu Uusitalo och Maria Lehto och är studerande på Luleå tekniska 
universitet. Vi läser sjunde och sista terminen på sociala omsorgsprogrammet.  
 
Finns det något ni undrar över ring eller skriv till oss! 
 
Med vänlig hälsning Johanna och Maria 
 
Johanna Perttu – Uusitalo  perjoh-0@student.ltu.se           tel:  070-2427570  
 
Maria Lehto                       marleh-5@student.ltu.se           tel:  073-1826104  
 
 
Vår handledare är universitetsadjunkt Lena Widerlund      tel:  0920- 493858 
  
     
    

 

   

Jag vill medverka i studien    

       Ja     Nej  

Om ja, fyll i nedanstående och lämna blanketten till områdeschef/arbetsledare senast 

Fredag 12/9 – 2008. Vi tar sedan kontakt med dig och planerar in ett passande 

intervjutillfälle. 

Namn: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2)   

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Utbildning 

• Hur länge har du arbetat med ensamkommande asylsökande barn?  

Handledning 

• Hur upplever du att arbeta med ensamkommande asylsökande barn?  

– beskriv din arbetssituation 

– positiva/negativa aspekter  

• Vilken betydelse har handledning för dig?     

• Vilket behov upplever du dig ha av handledning?  

– när? 

– hur? 

– varför? 

• Dina erfarenheter av handledning?  

– upplever du att det är tillräckligt? 

      – enskilt eller i grupp? 

– utveckla 

• Finns det möjlighet att få handledning vid ”akut” behov? 

- Ge exempel 

• Finns det situationer i ditt arbete då handledningen varit till hjälp och stöd? Kan du ge 

exempel på sådana situationer? 

-  

• Vilken kompetens tycker du att handledaren skall ha? 

- utbildning 

- intern/extern handledning 

• Har du erfarenhet av handledning innan du började arbeta här? 

– skillnader då och nu? 
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