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Sammanfattning 
De senaste 25 åren har antalet migranter fördubblats vilket medför bildandet av mångkulturella 
samhällen, där den tvärkulturella kommunikationen blir en viktig aspekt i förebyggandet av 
konflikter. Detta examensarbete kartlägger hur HVB-hem hanterar konflikter när den 
tvärkulturella kommunikationen brister mellan handledare och ensamkommande flyktingbarn. 
Vidare syfte är att undersöka vilka konfliktfaktorer som finns och hur konflikter hanteras inom 
HVB-hem. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod och bygger på tio stycken 
semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en tematisk analys. Resultatet visar att det 
inte finns några etablerade konflikthanteringsstrategier som handledarna använder sig av i 
konfliktsituationer. De strategier som tillämpas var alternativa metoder som växt fram under 
arbetsgången i interaktionen med ungdomarna. Konflikter uppkommer oftast i vardagssysslor 
på grund av språkliga och kulturella missförstånd där intrapersonella och interpersonella 
konflikter är vanliga. För att motverka den rådande verksamhetsdissonansen, bör HVB-
hemmet implementera interna utbildningar inom ämnesområdet samt erbjudas stöd från andra 
instanser. Med tydliga ramverk och transparent samverkan kan man skapa en tryggare och 
effektivare hantering av flyktingbarnens integration. 
 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, konflikter, konflikthantering, psykosocial hälsa 
  



 

Abstract 
The last 25 years, the number of migrants has doubled, which leads to creation of multicultural 
societies where cross-cultural communication will become an important aspect in prevention 
of conflicts. This study investigates how HVB-homes handle conflicts when cross-cultural 
communication fails between supervisors and unaccompanied refugee children. Further aims 
are to investigate which conflict management and conflict factors exist within HVB-homes. 
The study is based on a qualitative research method with ten semi-structured interviews 
analyzed through thematic analysis. The results show that HVB-homes don’t have any 
established conflict management strategies used by supervisors in conflict situations. The 
strategies were alternative methods developed over time in interaction with the 
unaccompanied refugee children. Conflicts usually occur in everyday chores because of 
linguistic and cultural misunderstandings where intrapersonal and interpersonal conflicts are 
common. As a remedy for the present organizational dissonance the HVB-homes are 
recommended to implement internal courses in conflict management and provide support from 
other agencies. Clear frameworks and transparent collaboration would create security and 
increased efficiency in the management of integration of the unaccompanied refugee children. 
 

Keywords: unaccompanied refugee children, conflicts, conflict management, psychosocial 
health
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Antalet migranter i världen har fördubblats under de senaste tjugofem åren och nära 200 
miljoner människor lever i ett annat land än sitt fosterland (Hessle, 2009). Sverige har ur ett 
historiskt perspektiv kontinuerligt tagit emot ensamkommande flyktingbarn (Brendler- 
Lindqvist, 2004). En av världens större migrationer skedde under åren 1939 till 1945 där 
Sverige tog emot uppemot 70,000 flyktingbarn från grannlandet Finland. Utifrån de finska 
krigsbarnens erfarenheter blir det viktigt ur ett psykologiskt och kulturellt synsätt att den 
tvärkulturella kommunikationen fungerar i syfte att få förståelse över migrationens påverkan. 
Två viktiga aspekter som kan påverka den tvärkulturella kommunikationen utifrån dagens 
flyktingvåg är separationen från föräldrarna och introduktionen till den nya sociokulturen som 
de står inför (Lagnebro, 1994). Bonanno (2004) beskriver att många ensamkommande 
flyktingbarn lider av svåra psykiska symtom som sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, 
aggressionsutbrott, depression och självmordsförsök. Dessa symtom kommer i samband med 
flyktingbarnens erfarenheter från de krigsdrabbade länderna samt den psykiska påfrestningen 
som infinner sig under den vanligtvis långa väntetiden för att få sin asylansökan prövad 
(Brendler-Lindqvist, 2004). Flyktingbarnen är således en utsatt grupp; de har tagit sig från ett 
krigsdrabbat land in till ett helt nytt land med en ny sociokultur. Deras traumatiska erfarenheter 
kan leda till känslomässiga och beteendemässiga problem (Derluyn & Broekaert, 2008). 
Derluyn och Broekaert (2007) visade att mellan 37 och 47 % av flyktingbarnen hade svåra eller 
mycket allvarliga symtom på ångest, depression och posttraumatisk stress. Utifrån Derluyn och 
Broekaerts (2007) studie blir det viktigt att samtliga instanser har rätt kompetens och resurser 
för att kunna tillgodose både de fysiska och psykosociala behoven som flyktingbarnen har. 
 
Under 2015 fick Sverige ett kraftigt uppsving i antalet ensamkommande flyktingbarn som sökte 
asyl (Migrationsinfo, 2017). I årsskiftet 2015/2016 gick asylärendena ner i och med den införda 
ID-kontrollen mellan Sverige och Danmark samt stärkt bevakning vid EU:s yttre gränser 
(Migrationsinfo, 2017). Fram till den 20 februari 2017 var 21 150 flyktingbarn inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem (Migrationsverket, 2017a). Andelen 76 % av 
flyktingbarnen beviljades uppehållstillstånd, med en genomsnittlig handläggningstid på 457 
dagar (Migrationsverket, 2017a). 
 
Flyktingbarnen som kommer till Sverige blir oftast placerade på HVB-hem (Hem för Vård 
eller Boende). HVB-hem är en verksamhet inom socialtjänsten som ska ta emot och ge 
omvårdnad, stöd och fostran till ungdomarna (Inspektion för vård och omsorg [IVO], 2015). 
Varje enskild kommun ansvarar för mottagandet av flyktingbarnen (Migrationsverket, 2017b). 
Socialstyrelsen tillhandahåller tillsynsansvaret och ska enligt socialtjänstlagen utöva tillsyn 
genom att se till att rätt kompetens, full bemanning samt att kontinuerlig inspektion genomförs 
(Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). 
 
Utifrån de historiska erfarenheterna och baserat på samtida forskning (e.g., Brendler- Lindqvist, 
2004) är det sannolikt att den tvärkulturella kommunikationen kan brista och att konflikter 
uppstår mellan handledare och flyktingbarn. Studien syftar till att kartlägga hur handledarna 
bemöter dessa traumatiserade ungdomar. Därmed blir det relevant att medvetandegöra 
flyktingbarnens psykosociala hälsa för att kunna kartlägga den kommunikativa aspekten utifrån 
den tvärkulturella kontexten. Faktorer som psykologiskt motstånd; oviljan att lyssna och förstå 
de traumatiska erfarenheterna som kommer med flyktingbarnen, där faran ligger i att negativa 
och ofta felaktiga slutsatser dras om motpartens personlighet och intentioner (Brendler-
Lindqvist, 2004). Därför är det av stor vikt att kontinuerligt upprätthålla en god tvärkulturell 
kommunikation för att undvika att missförstånd uppstår mellan handledare vid HVB-hem och 
flyktingbarnen. 
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Begreppsdefinition 
Det används många synonymer till begreppet konflikt. Oenigheter, meningsskiljaktigheter, 
gräl, kamp, fejder, dispyter och disharmoni är några vanliga begrepp som används när man talar 
om konflikter (Lennéer Axelson & Thylefors, 1996). Det Lennéer Axelson och Thylefors 
(1996) betonar är att det finns en stark subjektiv komponent vad en konflikt är för den enskilde 
individen. De Bono (1986) definierar begreppet som: 
 

En konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller 
inriktningar. (De Bono, 1986, refererad i menar Lennéer Axelson & Thylefors, 
1996, s.13) 

 
Lennéer Axelson och Thylefors (1996) konflikthanteringsstrategier kan beskrivas utifrån spelet 
Vem där. Att kommunicera är det viktigaste verktyget vi människor har för att nå en gemensam 
förståelse. Genom att ställa frågor och engagera sig i motpartens kort kommer man slutligen 
fram till en gemensam förståelse. Många gånger antar parterna att de förstått varandra, detta 
förutsätter att man ber motparten att lyssna medan man med egna ord sammanfattar utifrån sin 
förståelse hur man uppfattat motpartens utsagor. Därefter kan man be motparten hjälpa till att 
fylla i eller korrigera det man missförstått. 
 
Konflikter och konflikthantering är ett mångfacetterat begrepp där relevansen enligt Lennéer 
Axelson och Thylefors (1996) ligger i att tala om ett konfliktperspektiv snarare än en 
konfliktteori. Utifrån detta synsätt kan man se att många motsättningar aldrig skulle ha uppstått 
om det hade funnits en förståelse för konfliktens orsak och dynamik hos parterna. 
Lennéer Axelson och Thylefors (1996) menar att alla individer har både intuitiva och mer eller 
mindre medvetna konfliktstrategier, som används med växlande framgång. 
 
Tidigare forskning 
Under sökprocessen inom ämnesområdet konflikthantering i interaktionen mellan handledare 
och ensamkommande flyktingbarn upplevdes svårigheter i att finna etablerad forskning. Därför 
kommer genomgången av tidigare forskning fokusera på närliggande perspektiv som har 
relevans för studiens syfte, nämligen: etablerade konflikttyper samt konflikter och 
konflikthantering inom ungdomsvården. Forskning på dessa områden kan vara behjälplig för att 
ta reda på vilka faktorer som påverkar den tvärkulturella kommunikationen samt vilka strategier 
som kan tillämpas på ett gynnsamt sätt. 
 
Konflikttyper 
Ekstam (2000) betonar att konflikter är av god natur så länge de är konstruktiva. De allra flesta 
förknippar dock konflikt med en negativt laddad situation som uppstår när 
meningsskiljaktigheter eller personkemin går isär. Detta är enligt Ekstam (2000) en sanning 
med modifikation, han redogör för tre typer av konflikter: intrapersonella, interpersonella och 
apersonella. 
 
Den intrapersonella konflikten är något som finns inom individen och är inte direkt knuten till 
omgivningen. Det innebär att den därmed inte ger någon direkt reaktion utåt, då det är en 
känsla av inre frustration. Däremot kan den indirekt påverka ens relationer utan att man blir 
varse det. Ekstam (2000) menar att man hamnar i intrapersonell konflikt om man inte vet vad 
man vill, är otrygg eller ställer för höga krav på sig själv. Interpersonella konflikter handlar om 
mellanmänskliga konflikter som har sin grund i fakta och olika värderingar, sakinnehåll eller 
personkemi.  
 
Den tredje konflikttypen, apersonella konflikter omfattas av dåliga, outvecklade eller 
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kontraproduktiva organisatoriska system. Ekstam (2000) anser att konfliktsituationens kärna ofta 
har en apersonell grund, även om det i efterhand får alltfler inslag av interpersonell karaktär. 
Den apersonella konflikten har sitt ursprung i bristande eller oklara, mål, roller, strukturer och 
resursfördelning (Ekstam, 2000). 
 
Ekstam (2000) menar att vi utgår från två förhållningssätt i synen på konflikter; destruktiva eller 
konstruktiva konflikter. En god förhållningsregel som Ekstam (2000) tar upp är att alla 
destruktiva konflikter utgörs av en kamp, medan de konstruktiva präglas av samarbete. 
 
Den konstruktiva konflikten kännetecknas av ett starkt heterogent klimat där acceptans för 
olikheter, inlevelse och lyhördhet möjliggör för grupper att växa och vidga sina vyer (Ekstam, 
2000). Den konstruktiva konflikten utgår från tre steg; en gemensam granskning och 
definiering av innehållet i var och ens ståndpunkt och undersökning av det bakomliggande 
problemet till konflikten. Steg två innebär att man gemensamt analyserar problemet och 
diskuterar samtliga lösningsalternativ som finns för gruppens förfogande. Det sista steget 
innefattar att man gemensamt väljer ut den lösningen som bäst tillfredsställer behovet (Ekstam, 
2000). 
 
Den destruktiva konflikten är motsatsen till den konstruktiva. Sakinnehållet negligeras och 
fokus riktas istället på personkonflikten vilket resulterar i maktkamper där atmosfären vanligen 
kännetecknas av misstro, fiendskap och en hög nivå av känslomässigt agerande. I 
konfliktsituationer finns behov och rädsla som frodas ur våra behov och det vi oroar oss för 
(Ekstam, 2000). 
 
Esbjörnsdotter (1994) menar att en destruktiv konflikt endast kan ändras till konstruktiv om 
individen själv strävar efter att båda parter går vinnande ur en konflikt istället för att en blir 
vinnare. En strategi som kan tillämpas är att lära sig skilja på positioner och intressen. Positioner 
är vad du vill uppnå för att tillgodose ditt intresse medan intresset är vad du egentligen 
behöver. Dessvärre utgår konflikten oftast från positionen istället för intresset vilket resulterar i 
en destruktiv och svårlöslig konflikt. Intresset i en konflikt kan man samarbeta om. Därmed blir 
det viktigt att medvetandegöra varför ens intresse är viktigt för en själv samt klargöra 
motpartens intresse i en konfliktsituation. Det kan vara svårt att släppa på positioner om man 
investerar prestige i dem. Att vara flexibel med vad man får och vad man behöver är vägen mot 
en konstruktiv konfliktlösning. Esbjörnsdotter (1994) betonar att man bör vara flexibel med 
positionen och hålla hårt på sina intressen för att kunna samarbeta och finna en gemensam 
lösning som kan tillgodose båda parters intressen och ge en vinn-vinn lösning. 
 
Konflikthantering inom ungdomsvården 
David Wästerfors (2009) riktar in sig på konflikthantering inom ungdomsvården, där han 
menar att konfliktens kärna sitter i verksamhetens vardagssysslor. Ur detta perspektiv kan 
samtliga parter tillsammans identifiera tidpunkten och sammanhanget där konfliktnivån är 
särskilt hög eller låg och därigenom hitta strategier för att hantera olika typer av konflikter. 
Wästerfors (2009) fann i sin forskning att konflikter oftast uppstod mellan aktiviteter eller under 
oplanerad tid som raster och kvällar, eller om ungdomarna inte fann aktiviteten meningsfull. 
Medarbetarnas reaktioner på konflikter kan delas in i två huvudsakliga kategorier: situationella 
och institutionella. De situationella är omedelbar reaktion av verbal eller fysisk karaktär, medan 
de institutionella reaktionerna är avdrag, indragen hemresa eller mistande av något som 
ungdomen håller kärt. Wästerfors (2009) menar att reaktionerna även kan vara en kombination 
av dessa, till exempel hot om avdrag eller något annat som är negativt för ungdomen. I 
Wästerfors (2009) studie framgick det att det var vanligare att medarbetarna vidtog en 
situationell åtgärd vid en konflikt och försökte rätta till problemet i stunden, än att åtgärda 
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problemet med medel som sträcker sig utöver den omedelbara situationen och som involverar 
flera aktörer, en institutionell respons. Hands-on correction är ett begrepp som kan tillämpas i 
både situationella och institutionella situationer. Personalen kan exempelvis använda sig av en 
kombination av fysisk och verbal karaktär för att tillrättavisa ungdomen. Ett annat sätt är att ta 
ett steg tillbaka i en meningsskiljaktighet, det vill säga situationella åtgärder som utformas på ett 
sådant sätt att kontrollen bevaras samtidigt som man visar ungdomen respekt. Kivett och 
Warren (2002) menar att konflikter är nära sammankopplade med institutionen genom så 
kallade going concerns. Begreppet innebär att institutionen har inarbetade rutiner som ska 
genomföras kontinuerligt och skyddas av institutionens medlemmar. Concern syftar på 
uppgifter som anses vara viktiga för den enskilde medlemmen på institutionen. Därmed kan 
going concern ställas mot konflikter så att konflikten ebbar ut eller distraheras av vardagssysslor. 
Utifrån ungdomarnas perspektiv måste institutionens inarbetade regler göras meningsfulla för 
att kunna slå ut alla försök att provocera fram en konflikt. 
 
Kivett och Warren (2002) visade att de flesta konflikter uppstod mellan de schemalagda tiderna, 
då rastlöshet infann sig bland ungdomarna. Personalens syn på detta åskådliggjordes genom att 
de ständigt strävade mot att fylla igen ”tomma” tider för att undvika konfliktuppkomst. Kivett 
och Warren (2002) menar på att det är en sak att erbjuda en aktivitet och en annan att göra 
den meningsfull. Detta förutsätter att personalen går in helhjärtat i aktiviteten för att övertyga 
ungdomen om att skapa angelägna interaktioner genom koncentration och ansträngning. 
 
Ett återkommande begrepp som Wästerfors (2009) tar upp är mikropolitik. Mikropolitiken 
innefattats av situationella och instutionella åtgärder som kombineras, varieras och överlappar 
varandra. Den bidrar inte till något objektivt eller ”rättvist” system utan består av kontinuerlig 
förhandling med ungdomarna (Wästerfors, 2009). Wästerfors (2009) skildrar även 
medarbetarnas känsla av missnöje och stress som skapas utifrån ungdomarnas beteende i form av 
återkommande konfrontationer och maktkamper, svek, likgiltighet och undvikande av 
samarbete. Medarbetarna beskriver inte ungdomarna som passiva, underordnade eller 
institutionaliserade utan som aktiva, inflytelserika och kreativa. Ungdomarna använder sig utav 
subversiv ironi eller agerar oförskämt (Wästerfors, 2009). Arieli (1997, refererad i Wästerfors, 
2009) menar på att medarbetarna ständigt befinner sig i en förhandlingsposition med 
ungdomarna för att vinna över deras samarbetsvillighet och minimera sitt eget missnöje. 
Genom att använda strategier som karisma, väcka intresse och hålla dem upptagna kan 
medarbetarna lyckas hantera konflikter och släcka dem i tid. Strategin att hålla ungdomar 
upptagna kan tolkas som ytterligare ett uttryck för innebörden av going concerns. 
 
Begreppet accounts syftar till en ursäktande eller rättfärdigande förklaring av ageranden som 
nästintill anses vara moraliskt tveksamma. Dessa interaktionsdramer kan synliggöras genom det 
som Wästerfors (2009) väljer att kalla parade aktiviteter i konfliktsammanhang, där ungdomar 
och personal tenderar att besvara varandra med fraser som: ”håll käften!”, ”nä håll käften du” 
eller liknande. De enskilda fraser och gester som äger rum i en konflikt bidrar till en begränsad 
kontext för nästföljande gensvar och gester, vilket påverkar dispytens utfall. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
Då världen befinner sig i en oviss period där fler länder får mångkulturella samhällen blir det 
allt viktigare att den tvärkulturella kommunikationen fungerar. HVB-hem är i många fall den 
första instansen som de ensamkommande flyktingbarn möter när de kommer till Sverige. 
Denna studie kommer kartlägga vilka konfliktfaktorer som finns samt vilka 
konflikthanteringsstrategier som tillämpas på HVB-hem. Studien avgränsas till en mindre ort i 
Norrbotten samt till två HVB-hem inom samma kommun. 
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De frågeställningar som kommer att undersökas är: 
 

• Vilka faktorer bidrar till att konflikter uppstår? 
• Hur hanteras konflikter som uppstår vid interaktionen mellan handledare och 

ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem? 
• Vilka strategier tillämpar handledarna för att undvika konflikter? 
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Metod 
Val av metod  
För att få en djupare förståelse kring ämnet har materialet samlats ni med en kvalitativ 
forskningsmetod. En kvalitativ metod innebär att man undersöker intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser och värderingar ur den givna situationen (Thurén, 2007). Intervjuer är 
fördelaktigt att använda sig av som datainsamlingsmetod då man syftar till att få djupare 
förståelse över en situation (Howitt, 2013). En semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) 
utformades utifrån studiens syfte samt vad tidigare forskning visat inom ämnesområdet 
konflikter och konflikthantering. Studien kan således anses tillämpa en deduktiv ansats som 
syftar till att nå fram till en förklaring som genererar en djupare förståelse av informanternas 
upplevelser (Fejes & Thornberg, 2014).  
 
Urval 
Informanterna utgjordes av handledare vid HVB-hem och valdes genom en kombination av 
bekvämlighetsurval och tillgänglighetsurval (Howitt, 2013). Den inledande kontakten tog jag 
via telefon med en av handledarna på boendet som jag känner sedan tidigare, för att sedan 
hänvisas till chefen. Ett godkännande gavs från chefen, med betoning på att handledarna själva 
fick bestämma om de ville medverka. Detta medförde delvis ett tillgänglighetsurval där 
tillgängliga handledare tillfrågades om att medverka. 
 
Sammanlagt intervjuades tio stycken handledare fördelade på två HVB-hem i en mindre ort 
inom samma kommun i Norrbotten. Anställningstiden för informanterna skiftade mellan ett 
och fyra år. Alla hade samma chef. Hälften av informanterna var kvinnor och hälften män 
vilket medgav vissa möjligheter att urskilja om konflikter påverkas av kön. 
 
Insamlingsmetod 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, detta för att underlätta för dem att 
delta då det skedde under arbetstid. Intervjuerna genomfördes i ett någorlunda enskilt rum för 
att minska risken för yttre påverkan. Det framkom även att det rådde osäkerhet bland 
informanterna gällande hur mycket de fick säga då tystnadsplikt rådde. Detta visades genom en 
ökad frekvens i uppföljningsfrågor för att erhålla ett rikt svar. Under några intervjuer inträffades 
ett par störningsmoment i form av kollegor som kom in. Vissa informanter kom lättare av sig 
än andra men kom igen relativt snabbt. 
 
Intervjutiden varierade mellan 30 och 90 minuter beroende på hur villiga de vara att berätta 
om sina erfarenheter och tankar kring ämnet konflikter och konflikthantering. Vid varje 
intervjutillfälle gick jag igenom de forskningsetiska principerna för att säkerställa att alla 
informanter förstått de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002). Efter samtycke spelades 
samtliga intervjuer in via en diktafon. Genom att spela in intervjuerna frigjordes tid till att vara 
närvarande i samtalet med informanterna och fånga upp det som de ansåg vara viktigt istället 
för att föra anteckningar.  
 
Intervjuguiden utgår från öppna frågeområden, snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att 
ha ett fåtal men större frågeområden med tillkommande uppföljningsfrågor kan man föra ett 
mer naturligt samtal med informanten (Howitt, 2013). Frågorna består delvis av öppna frågor 
för att få informantens syn på konflikter och konflikthantering utan att påverka dem, samt 
frågor baserade på tidigare forskning.   
 
Bearbetning och analys av data 
Materialet transkriberades enligt sekreterarstilen, det vill säga allt som sades skrevs ner ordagrant 



 
7 

utan att lägga fokus på betoningar eller kroppsspråk (Howitt, 2013). Detta val baserar sig på att 
studiens fokus är på vad som sägs kring varför konflikter uppkommer och vilka strategier 
handledarna tillämpar och inte hur det sägs. 
 
Intervjumaterialet analyserades genom en empiristyrd tematisk analys, vilket innebär att teman 
skapades utifrån det insamlade materialet samt från vad tidigare forskning belyst inom 
ämnesområdet (Howitt, 2013). Den tematiska analysen genomfördes enligt Braun och Clarkes 
(2006) sex steg i hur teman bildas. Första steget är att göra sig familjär med materialet, där en 
första övergripande analys av texten genomfördes för att skapa en bred förståelse för materialet. 
Transkriberingen lästes igenom ett antal gånger där anteckningar fördes över vad som var 
intressant i materialet i förhållande till forskningsfrågan samtidigt som nyckelord söktes och 
ströks under i syfte att hitta gemensamma nämnare i skapandet av teman (Braun & Clarke, 
2006). Materialet sorterades sedan i kategorier, där citat valdes ut för att ge en representativ bild 
över informanternas utsagor samt besvarandet av forskningsfrågan. Därefter koncentrerades 
kategorierna till fyra teman med tillkommande underteman då informanternas svar kunde 
tillämpas under andra teman (Braun & Clarke, 2006). 
 
Kvalitetsvärdering 

Reliabilitet och validitet.  
För att höja validitet genomfördes en pilotstudie i syfte att utforma en relevant intervjuguide 
som kan ge ett bra underlag i besvarandet av frågeställningarna. Pilotintervjun bidrog till att 
vissa frågor ändrades och förtydligades för att underlätta förståelsen av frågor för informanterna. 
Intervjuerna spelades in för att stärka kvalitéten på studien genom att undvika risken för 
feltolkning och felcitering samt att underlätta genomförandet av analys (Howitt, 2013). Den 
semistrukturerade intervjun gav både djup och bredd till resultatet då det är informantens 
subjektiva upplevelse som uppmärksammas (Howitt, 2013). Kvalitativa studier kan inte 
generalisera till andra populationer än till den som undersöks. Därmed kan studiens resultat 
utifrån intervjupersonerna på den utvalda orten inte generaliseras till andra populationer då 
studien specifikt riktar sig till ortens HVB-hem. Däremot kan resultatet som sådant i viss mån 
användas som ett underlag i diskussioner gällande andra HVB-hem som arbetar utefter liknande 
ramverk och strukturer. 
 
Att upprepa en studie kan vara svårt att genomföra i en kvalitativ studie då den studerade 
miljön kan ändas. Denna studie kartlägger vilka konfliktfaktorer som finns samt vilka 
konflikthanteringsstrategier som tillämpas på HVB-hem, ur ett handledarperspektiv. De 
intervjuade kan komma att ändra sitt svar på grund av påverkande faktorer som att HVB-
hemmet inrättar nya styrregler och stadgar för att främja konfliktmiljön, vilket innebär att nya 
studier kan komma att skilja sig från denna. Genom att begränsa urvalet till en ort stärks 
tillförlitligheten kring hur handledarna hanterar den tvärkulturella kommunikationen och vilka 
konflikthanteringsstrategier som utvecklats (Howitt, 2013). 
 

Etiska överväganden. 
Inför varje intervju redovisades studiens syfte. Det betonades att det inte var av intresse att veta 
vem eller vilka ensamkommande flyktingbarn som varit inblandade i eventuella konflikter. 
Vidare informerades informanterna om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 
som att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan att utsättas för 
negativa konsekvenser. Det redogjordes även att alla uppgifter om identifierbarhet skulle 
behandlas konfidentiellt, det vill säga resultaten kommer inte att redovisas så att informanternas 
utsagor kunde härledas direkt till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta blev extra viktigt då 
studien genomfördes på arbetsplatsen vilket försvårade anonymiteten eftersom kollegor och 
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chefen kunde se vilka som deltog. För att garantera anonymitet har orten inte namngivits samt 
att informanterna under analysprocessen tilldelades ett individuellt nummer för att minska 
risken att etiskt känsliga utsagor kan eftersökas av obehöriga. I resultatet har anonymiteten 
stärkts ytterligare då citaten och beskrivningar är tagna från olika informanter utan benämningar 
på vilka informanter som uttalat sig var. Enligt nyttjandekravet ska materialet endast användas 
till studiens syfte för att sedan förstöras efter avslutad studie, vilket togs upp och betonades 
innan genomförandet av intervjuerna för att undanröja osäkerheten som fanns gällande 
tystnadsplikten (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Resultat och analys 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för de intervjuade handledarna består av att förbereda de 
ensamkommande flyktingbarnen att integreras i det svenska samhället. Antalet ungdomar som 
bor på de två HVB-hem som kartlagts var nio respektive 24, varav alla var pojkar. Majoriteten 
av de ensamkommande flyktingbarnen kom från Afghanistan, Syrien och Afrika i fallande 
ordning. Ingen av informanterna hade relevant utbildning i förhållande till arbetsuppgiften. Två 
av informanterna har dock tidigare arbetat ideellt med ungdomar. Intervjustudien visade att 
inga interna utbildningar inom ämnesområdet tvärkulturell kommunikation med inriktning på 
konflikter tillhandahölls. 
 
Resultaten har delats in i fyra huvudteman, konfliktdefinition, konfliktfaktorer, konflikthantering, 
samt relationsbyggande som baseras på studiens syfte samt tidigare forskning. De fyra 
undertemana, språkliga och kulturella barriärer, verksamhetsdissonans, psykosocial ohälsa, och stöd 
baseras på nyckelord som framkommit ur den tematiska analysen där manifesta och latenta 
konfliktfaktorer och relationsbyggande faktorer framkommit ur informantens utsagor. 
 

Konfliktdefinition 
Under detta huvudtema kommer informanternas syn på begreppet konflikt att redogöras för. 
 
Samtliga informanter ombads definiera begreppet konflikt. Den övergripande definitionen var 
att konflikter är när två eller flera individer missförstår varandra, vilket uttrycks i fysiska eller 
verbala konflikter. Samtliga informanter menade att konflikter börjar verbalt och slutar i fysiska 
konflikter när ingen annan utväg finns. Konflikter kunde gälla allt från små till relativt stora 
saker gällande motpartens ställningstagande och värderingar. 
 

Inte riktigt har förstått, misstolkar svaret som man gett, då blir det helt tokigt. 
Konflikter är inte något farligt. En konflikt kan man lösa med en diskussion, där 
man tar lärdom av varandra. (Nr1) 

 
Detta är närliggande till De Bonos (1986, refererad i Lennéer Axelson & Thylefors, 1996) 
definition att en konflikt är en kollision mellan parternas värderingar eller intressen som finns i 
den givna situationen. Lennéer Axelson och Thylefors (1996) menar att om en positiv 
inställning till begreppet konflikt existerar är chansen större att konflikten slutar på ett positivt 
sätt. Detta återspeglas i ovanstående citat, där flertalet informanterna inte upplevde konflikter 
som något negativt utan något som bidrar till grupputveckling istället för stagnation. 
 
Konfliktfaktorer 
Under detta huvudtema kommer tre underteman redovisas som växt fram ut den tematiska 
analysen. Undertemana språkliga och kulturella barriärer och psykosocial ohälsa är informanternas 
manifesta utsagor medan undertemat verksamhetsdissonans, är informanternas latenta utsagor som 
framkom under analysprocessen. 
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Språkliga och kulturella barriärer. 

Ett återkommande tema gällande konfliktfaktorer som man kontinuerligt arbetar mot är den 
språkliga och kulturella barriären där missförstånd oftast sker i kommunikationen mellan 
handledarna och de ensamkommande flyktingbarnen. Det framkom att man som handledare 
måste vara uppmärksam i hur man väljer att formulera sig i interaktionen med ungdomarna 
samt att uppmärksamma att de tolkar handledarens utsagor rätt. Detta har blivit en vanlig 
konfliktfaktor. 
 

Mycket är att man inte förklarat ordentligt för pojkarna utan man säger bara nej! 
Då blir det ju motsatt verkan! Konflikter blir ofta för att det uppstår missförstår som 
sagt för att de inte behärskar det svenska språket. […] som handledare måste man 
vara tydlig med HVB-hemmets regler och bemöta dem på rätt sätt. (Nr1) 

 
En konflikt börjar oftast med att det sker ett kommunikativt missförstånd då ungdomarna inte 
behärskar det svenska språket och undviker användandet av tolk då det upplevs som pinsamt. 
Handledarna menar på att de ofta reagerar med sina känslor direkt och går i försvarsställning 
vilket sätter handledarna i en svår situation. Då flyktingbarnen inte behärskar det svenska 
språket uppstår frustration, vilket kan kopplas till Ekstams (2000) intrapersonella konflikttyp. 
Flyktingbarnen står i konflikt med sig själva när de inte kan göra sig förstådda. 
 
En av informanterna betonar svårigheten att få ut dem i samhället. Då den kommunikativa 
kanalen är ofullständig blir det per automatik att flyktingbarnen och deras klasskamrater inte 
vågar ta kontakt med varandra. Därmed har idrotten blivit en inkörsport till skapandet av 
sociala nätverk, som senare kommer igen i skolan, då idrott endast har ett språk menar 
informanten. Sju av informanterna upplever en förändring i flyktingbarnens attityd gällande 
studier, där allt fler börjat engagera sig i studierna då de insett att språket är en viktig pusselbit 
till en lyckad integration. 
 
En annan uttrycker sig så här: 
 

Konflikter med pojkarna uppstår när de missförstår de man sagt till dem. Så det är 
väl språket som gör att konflikter uppstår och deras kultur. Vi har ju olika kulturer så 
det blir ju lite…i Sverige är det väldigt noga med tidpassning vilket de har lite svårt 
med. De är inte vana med att hålla tider vilket blir svårt för oss att förklara varför 
det är viktigt med tider och att man håller dem. (Nr3) 

 
Tidpassning är något som handledarna upplever är en kulturkrock i bemärkelsen att 
ungdomarna inte är vana att leva i ett byråkratiskt land som styrs av lagar och regler. Detta får 
dem att känna sig kontrollerade och instängda. De är vana att röra sig fritt utan att behöva säga 
vart de ska eller när de kommer tillbaka, vilket är något handledarna ständigt måste påminna 
om. De är vana att vara överhuvudet i familjen, om fadern är död eller ute i krig, vilket skapat 
en ambivalens när de plötsligt måste bli små igen och lyssna på handledarna vilket resulterar i 
en kulturkrock och interpersonella konflikter vid vardagssysslor. Den interpersonella 
konflikttyp som Ekstam (2000) skriver om uppstår då flyktingbarnen måste socialiseras in i en 
grupp där man måste följa HVB-hemmets regler och normer vilket kommer i konflikt med 
deras förväntningar och egna behov. 
 
Ytterligare ett hinder som uppmärksammats är ungdomarnas kvinnosyn. En av informanterna 
berättar att de har en afgansk kvinna som lagar mat och för henne visar de respekt i jämförelse 
med hennes svenska kollegor där attityden är en helt annan. De har en helt annan mentalitet 
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gällande kvinnans roll i samhället. De är inte är vana att se kvinnor i arbete som kan ta plats 
och inte är rädda för att gå in i en konfliktsituation. En av informanterna menar att det kanske 
är en samhällsnorm att kvinnor ska vara mer undertryckta, när det motsatta sker sätts det ur 
balans. Något som de försöker medvetandegöra och tar upp till diskussion är att Sverige är ett 
jämställt land där kvinnor och män är lika mycket värda. 
 
En återkommande konflikfaktor som HVB-hemmet står inför är; ”middagar, maten är en het 
potatis” (Nr 5). Informanten menar på att konflikter uppkommer på grund av att HVB-
hemmet lagar mycket svensk husmanskost, som inte många tycker om. HVB-hemmet, som 
den informanten arbetar på, har tjugofyra ungdomar från olika länder vilket innebär att ingen 
kommer att bli helt nöjd; ”Kommer man från Afrika tycker man om fisk, kommer man från 
Afghanistan vill man inte alls äta fisk” (Nr 5). På så sätt blir det en ständig diskussion kring maten 
där handledarna måste verka som medlare i utformandet av matsedlar tillsammans med 
ungdomarna. 
 

Verksamhetsdissonans. 
Något som samtliga informanter var samstämmiga över är att det råder dissonans i 
arbetsgruppens upprätthållande av regler. Där håller sig vissa handledare till reglerna som HVB-
hemmet har medan andra är villigare att tänja på vissa regler. Detta har i sin tur medfört att 
konflikter uppkommer då handledarna antingen blir den ”dåliga eller bra handledaren”. En 
informant medger att detta är en stående punkt på deras arbetsplatsträffar men trots det har det 
inte haft någon positiv effekt: 
 

Det tar vi ju upp på varje arbetsplatsträff men det går ju inte hem för dem som gör 
det av någon konstig anledning. Jag vet inte varför och när man säger men det är ju 
inte bra att göra så här ’nänä’ men så fortsätter de i samma stil ändå! Mycket 
irriterande! Då kan det ju uppstå konflikter förstås. Då killarna blir förvirrade varför 
man får hos vissa handledare och inte andra, så tillslut vet dem inte vilka regler som 
gäller och tror att vi hittar på regler. (Nr2) 
 

Detta kan ha bidragit till mer eller mindre latenta slitningar i arbetsgruppen där ungdomarna 
testar handledarnas och verksamhetens regler och rutiner. Handledarna berättar att de oftast blir 
beskyllda för att bryta och ändra regler som de vill. Fyra informanter förklarar att all 
information som rör HVB-hemmet och ungdomarna tas upp på husmöten. Under husmöten 
får ungdomarna komma med förslag. 
 

Förut hade vi lås på matförrådet, för vi hade knivarna där, men då föreslog en av 
killarna varför vi inte kunde öppna matförrådet. Det är ju rimligt för det är ju mat 
som killarna får äta. Så vi flyttade på knivarna till ett annat ställe på killarnas 
begäran. Vi frågade killarna om de vill att knivarna ska vara öppna men de ville att 
de skulle fortsätta vara låsta så att de inte skulle skada sig själv. Det är efter jul som 
vi öppnade matförrådet och då har vi märkt att onödiga konflikter har minskat. 
(Nr9) 

 
Handledarna har blivit varse om att många av flyktingbarnen uppskattar att det finns regler och 
rutiner, då de känner ett behov av struktur. En av informanterna menar på att de har ett starkt 
behov att få veta vad som händer och vilka stadgar de ska hålla sig efter, då de levt länge under 
oroliga och ovissa tider och ordnade förhållanden är ett sätt för dem att hitta tillbaka. 
 

De mår inte bra av att inte få veta…en osäkerhet att det kan vara annorlunda. Det 
ska vara förutseende då det är som lugnast och jag tror att de börjar förstå det. De 
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kommer dit mer och mer. Vissa har svårt att acceptera vissa regler men samtidigt 
måste vi ha regler för att det ska fungera. (Nr5) 

 
Ett dilemma som åskådliggjordes under intervjuerna var att det även råder dissonans i 
samverkan mellan myndigheterna. Handledare får inte tillgång till väsentlig information som 
kan underlätta integrationsarbetet. Detta medför att de känner sig bakbundna då det är de som 
arbetar närmast problemet, men vet egentligen inte vad det bakomliggande problemet är. Det 
har medfört att kommunikationen med ungdomarna ibland kan upplevas kylig. 
 

Där har vi ett dilemma att vi ska arbeta med killarna men vi får ju inte reda på om 
pojkarna har några problem från socialen. Det är vi som arbetar med problemet 
men vi vet inte vad det egentliga problemet är och här känner vi oss bakbundna då 
vi ska hantera konflikter men vi vet inte vad den egentliga bakomliggande orsaken 
är. Så de kan det bli i interaktionen med pojkarna att ’jamen vad är problemet? 
Sluta nu och svamla gå på ditt rum’ det blir mer kyligt. (Nr3) 
 

Hessle (2009) belyser det som informanterna förklarar som en brist i samverkan mellan 
instanserna, där handledarna känner att de inte får tillräckligt information för att hjälpa barnen 
på rätt sätt. Hessle (2009) menar att Sverige genomgår en stor förändring i mottagarsystemet. 
De myndigheter och frivilliga organisationer som är och varit inblandad i mottagandet har varit 
desamma under många år. Den verksamhetsförändring som sker ska enligt Hessle (2009) 
tydliggöra varje instans uppdrag och underlätta för samtliga parter. 
 
Då verksamheten befinner sig i en förändringsfas menar några informanter att det kan vara en 
orsak till att vissa handledare inte orkar lägga ner energi på flyktingbarnens välmående i 
främjandet av goda relationer. Under samtliga intervjuer framgick det att organisationen inte 
implementerat kurser inom tvärkulturell kommunikation eller konflikthantering under starten. 
De kurser som satts in under det senaste året verkar inte ha haft någon större inverkan på 
handledarnas förståelse i kommunikation. När HVB-hemmen öppnade var det mycket 
skriverier i tidningarna. Varken handledarna eller verksamheten var förberedd på hur det skulle 
bli. Under uppstartstiden förekom det mycket hot mot handledarna, skadegörelse var även 
vanligt förekommande medgav en av informanterna. Verksamheten hade inte rätt resurser som 
behövdes för att kunna hantera den enorma flyktingvågen. Under sommaren 2016 gick några 
HVB-hem ihop där nya ungdomsgrupper och handledargrupper bildades samt nya 
enhetschefer utsågs. Alla dessa nya konstellationer kom att skapa mycket oroligheter och 
turbulens där regler och hanteringsstrategier kom att revideras vilket gav upphov till att 
konflikter uppstod genom diverse maktkamper, flyktingbarn emellan och mellan flyktingbarn 
och handledare. 
 
Ekstam (2000) menar att konfliktsituationen oftast har sin grund i apersonella konflikter där 
verksamheten förmedlat sina strukturer, regler och resurser bristfälligt. Flertalet informanter 
indikerar att kollegor inte håller sig till de regler som verksamheten har. Detta kan i sin tur 
bidra till att flyktingbarnen har svårt att känna tillit till handledarna när verksamhetens 
grundläggande struktur inte fungerar. Några informanter menar att det aldrig funnits tillräckliga 
resurser för att tillgodose ungdomarnas psykosociala behov eftersom inga interna utbildningar 
inom tvärkulturell kommunikation implementerats. 
 

Psykosocial ohälsa. 
Den psykosociala ohälsa som ungdomarna har orsakas av samspelet mellan deras värderingar, 
målsättningar eller motstridiga uppfattningar. Då samverkan mellan myndigheter brister kan 
handledarna endast spekulera om flyktingbarnen har något psykiskt funktionshinder eller lider 
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av posttraumatisk stress som inverkar på deras ambivalenta beteende som uttrycks i 
vardagssysslor. Detta är vanliga konfliktfaktorer tillsammans med den långa asylprocessen som 
har en negativ inverkan på deras sinnestillstånd. 
 

Om man fått uppehållstillstånd är det inget man firar då man inte vet om kompisen 
fått. (Nr5) 

 
Den psykosociala ohälsan yttrar sig i det Ekstam (2000) beskriver som en intrapersonella 
konflikttyp, där deras förväntningar och målsättningar med att ta sig till Sverige inte 
överensstämmer med verkligheten. Flyktingbarnen har under flykten hört att Sverige är ett rikt 
land, där man både får jobb och bostad relativt snabbt för att sedan kunna skicka pengar till 
familjen. När de kommer till Sverige får de se verkligheten och förstår inte varför de inte får 
jobba. En av informanterna menar att många har blivit hitskickade mot deras vilja och lever 
med skuldkänslor att de inte kan hjälpa sina familjer. Handledarna betonar att den 
intrapersonella frustrationen som byggs upp utlöses oftast i vardagssysslor i interaktionen med 
handledarna utan att det finns någon direkt anledning till konflikt. 
 

I många fall tror jag att det kan vara en skuldkänsla som pojkarna har då deras 
drömmar om det nya landet ska ge dem något annat än vad verkligheten visat. Då 
de kan uppstå frustration att de inte kan skicka pengar till sina familjer. Det tror jag 
kan vara en anledning till konflikter uppstår. (Nr6) 

 
Precis som i denna studie fann Hessle (2009) att ungdomarna kom att påverkas starkt av hur 
släkt och familj inverkade i beslutet att skicka dem till ett annat land. Både reaktioner med 
förtvivlan för att tvingas lämna och tillförsikt för att få möjlighet till ett liv i trygghet och fred 
var vanliga reaktioner. 
 
Informanten menar på att det kan vara basala saker som att de inte hittar en kabel som utlöser 
en konflikt med handledaren. Samtliga informanter har under tiden förstått att de flesta 
konflikter som uppkommer inte är riktade mot handledarna utan gäller deras intrapersonella 
frustration och ångest, där handledarna blir en ventil. 
 
Hessle (2009) visade att flyktingbarn som når ett exilland, som Sverige, uppvisar höga 
frekvenser av symtom på psykisk ohälsa. Detta ger ett starkt behov av stöd eller 
behandlingsinsatser på grund av posttraumatiska stressreaktioner, nedstämdhet, oro eller 
aggressivitet som exillandet bör tillhandahålla. Hessle (2009) visade även att samtliga 100 
flyktingbarn upplevde oro och 57 av dessa bedömdes dessutom vara i starkt behov av stöd. 
 

Konflikthantering 
Under detta huvudtema redogörs för vilka konflikthanteringsstrategier som handledarna 
implementerat under arbetets gång i interaktionen med de ensamkommande. 
 
Samtliga informanter berättade att deras sätt att hantera konflikter är att vara lugn och försöka 
koppla bort den känslomässiga aspekten fastän ungdomen är känslomässigt laddad. Att man 
bemöter dem som man själv vill bli bemött och inte skrika tillbaka för då får man en lika 
negativ motkommentar. En av informanterna berättade att de första månaderna var väldigt 
jobbiga, informanten ifrågasatte mycket om det var rätt plats att jobba på. En av informanterna 
berättade att man kunde bli så arg på dem när de plötsligt utan anledning började skrika på 
handledaren. Informanten märkte att ungdomarna hade väldigt svårt för kroppskontakt, vilket 
kan bero på att många blivit misshandlad av vuxna auktoriteter. 
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Informantens strategi blev att reagera på ett sätt som flyktingbarnen inte förväntade sig genom 
att ta dem i handen och prata lugnt med en nedsänkt röst för att fånga deras uppmärksamhet. 
Den fysiska beröringen fick dem att tappa koncentrationen på deras känsloutbrott och börja 
lyssna på handledaren. 
 
Majoriteten av informanterna lade tonvikt på att vara konsekvent, tålmodig och pedagogisk när 
man befinner sig i en konfliktsituation, då blir de mer tillmötesgående och accepterande av 
handledarnas utsagor. En informant menar på att det finns handledare som kräver att 
ungdomarna ska göra allt själva. En av informanten menar att man istället bör mötas halvvägs 
och erbjuda hjälp om de slagit sönder möbler eller dylikt. 
 

Gjorde man köttsoppa kunde de slänga hela kastrullen i golvet för det var bättre 
mat i fängelset i Bulgarien. Så man lämna maten på golvet tills pojken kom och 
städade upp de. Det kunde ju ligga där flera timmar innan pojken lugnat ner sig 
och när man är så arg så fungerar det oftast inte att prata med dem. Då får de gå till 
sitt rum och smälla igen dörren sen kan man försöka prata om situationen. Jag 
brukade också fråga om de vill ha hjälp så kan jag hjälpa pojken att städa upp, ”det 
ser så tråkigt ut, vi gör det tillsammans” då kan man prata under tiden också. Det 
fungerar ganska bra, det fungerar mindre bra att komma och säga med hela handen 
att nu får du gå och städa. Då blir det mera kravfyllt, och lite ska jag bestämma över 
den här killen eller ska han bestämma? (Nr5) 

 
På senare tid jobbar handledarna två och två för att lättare kunna täcka upp för varandra om det 
är en syssla som ungdomarna inte finner rogivande, eftersom det kan gå blixtsnabbt när det väl 
händer. I sådana situationer är det viktigt att man inte är ensam om de mot förmodan har 
tillhygge, vilket enligt tre informanter förekommit några enstaka gånger, för att snabbt kunna 
säkra boendet och larma. 
 
En informant berättade att när den började arbeta på HVB-hemmet uppstod en hotfull 
situation när ett flyktingbarn missförstod informantens utsaga och började anklaga handledaren 
på falska grunder. Handledaren stod och log medan adrenalinet pumpade. I sådana 
känslostormar är det viktigt att läsa av deras kroppsspråk och göra det motsatta vad de förväntar 
sig. I den här situationen skrek informanten på ungdomen med en hotfull röst för att visa var 
gränsen gick. 
 

Killen satt på en stol och jag böjde mig över honom och skrek. Här försökte jag 
visa att om de rör mig kommer jag att explodera! Men det är ju inget som händer 
varje gång. Då backade han och efter det har han aldrig svurit till mig. Så nu om 
han är på väg att svära och ser mig så låter han bli. Men det blir viktigt att hälsa på 
dem efter en sådan situation för att visa att man inte har något agg gentemot 
honom. (Nr7) 

 
I början var samtliga handledare osäkra då de inte visste om flyktingbarnen skulle slå näven i 
väggen bredvid en, som en skrämseltaktik. Ingen tillit fanns till varandra och media skapade 
fördomar och falska antaganden om flyktingbarnen. HVB-hemmen har nolltolerans gällande 
fysiskt våld, därmed blir den tvärkulturella kommunikationen en viktig pusselbit för att undvika 
att hamna i basala missförstånd. Om en envägskommunikation råder kan handledarna be sina 
kollegor samtala med ungdomen, om en etablerad relation finns dem emellan. Fem av 
informanterna försöker ständigt konkretisera för flyktingbarnen att HVB-hemmet är en enda 
stor familj, där konflikter alltid kommer att finnas och det kommer att uppstå missförstånd, 
men det betyder inte att man ska sluta prata med varandra eller vara arga på varandra över 
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småsaker. För ungdomarna blir det lilla som de har rätt till så mycket viktigare vilket 
handledarna är medvetna om. Många av ungdomarna har antingen tappat kontakten med släkt 
och familj eller så finns de inte längre. Det är en komplex situation som de befinner sig i och 
det kan räcka med att en köttbulle ligger fel för att en konflikt ska uppstå menar en informant. 
Samtliga infomanterner medgav att de i osäkra situationer oftast intar en avvaktande roll när 
svåra konflikter uppstår. Efter konflikter är det väldigt viktigt att man intar en aktiv roll, för att 
fånga upp flyktingbarnet och samtala om orsaken till konflikten. I detta skede påbörjas 
informanternas förebyggande arbete, där man genom samtal och god kommunikation försöker 
ta reda på den underliggande orsaken. En av informanterna menar på att mycket sitter i hur 
man bemöter situationen. 
 

Vafan du har ju inte städat bort, städa bort nu! Varför gör du inte de?! Då kan det 
bli en motsatts effekt och pojkarna och kan komma med en motkommentar, ”ni 
har ju tid att städa”. Än om man bemöter dem med en lugn ton ”har du glömt att 
städa bort?” då kan killarna svara med en lugn kommentar ”ja, jag har glömt”. Det 
blir mycket i hur du bemöter tycker jag, de sitter i hur du bemöter så kommer de 
även att speglas i hur killarna svarar. (Nr1) 

 
Handledarnas explicita utsagor visar att de inte använder sig av negativa kommentarer som 
Wästerfors (2009) kallar parade aktiviteter i konfliktsammanhang, där man tenderar att besvara 
varandra med samma motkommentar som man får, exempelvis; ”håll käften!”, ”nä håll käften 
du”. Resultatet, som exempelvis synliggörs i ovanstående citat, påvisade att informantens 
implicita utsagor utgörs av parade aktivitet. Vilket enligt Wästerfors (2009) är vanligt 
förekommande i interaktion med ungdomar. 
 
En annan handledare brukar skriva post-it-lappar om någon av ungdomarna glömt att städa 
bort efter sig. Informanten betonar att man måste ha sett att de lämnat, annars kommer de att 
förneka och då blir det svårt att bevisa då HVB-boendet är relativt stort. 
 

Ibland har jag gjort så att…om någon lagat mat och lämnat disk så har jag lämnat 
post- it-lappar med pojkens namn på. Då försvinner disken kvickt. Men man måste 
ha sett att pojken gjort det för annars blir det svårt att bevisa. (Nr6) 

 
Under konfliktsituationer kan vissa ungdomar komma in för att hjälpa en handledare att lugna 
ner en orolig situation. Tre informanter uppgav att det finns en stark rangordning bland 
flyktingbarnen beroende på efternamnet, där gruppledaren för talan och resterande backar upp 
om det skulle bli en konflikt med handledaren. Under arbetsplatsträffarna tas det upp hur man 
hanterat oroliga situationer och vad man tar med sig från den situationen till nästa gång en 
liknande situation uppstår. 
 

Relationsbyggande 
Det fjärde huvudtemat berör hur handledarna arbetar med att bygga och upprätthålla relationer 
till de ensamkommande flyktingbarnen. Undertemat, stöd, framkom ur intervjuguiden och 
informanternas manifesta utsagor. 
 
För att kunna kommunicera måste man etablera tillit, vilket kommer från att man kontinuerligt 
arbetar för främjandet av goda relationer. Samtliga informanter ansåg att en god relation har en 
inverkan på hur en konfliktsituation kommer att utspelas. En bra relation kan i vissa situationer 
vara nyckeln till att konflikter ebbar ut snabbare, då de är villigare att lyssna på en handledare 
som de har respekt och förtroende för. 
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Många flyktingbarn har svårt att öppna sig gentemot handledarna. På så sätt blir det viktigt att 
handledarna kontinuerligt arbetar relationsskapande. De två yngre informanterna upplever 
svårighet att bygga relationer gentemot sina äldre kollegor som oftast intar en ”föräldraroll”. Ett 
indirekt intagande av en ”föräldraroll” kan ses som en konflikthanteringsstrategi. 
Intervjustudien visade att äldre manliga handledare har lättare att sätta gränser samtidigt som de 
ska finnas där för ungdomarna. Enligt Derluyn och Broekaert (2008) är det viktigt att kunna 
sätta gränser för att kunna skapa en känsla av stabilitet och struktur i en oviss period. 
 
Fem av informanternas strategi har blivit att berätta utifrån sitt perspektiv, hur de lever och 
tänker för att anpassa sig till det svenska samhället och vilka svårigheter som man stöter på. 
Genom att berätta utifrån sina egna livserfarenheter väcker man nyfikenhet och ett intresse till 
att lyssna. Det blir ett naturligt givande och tagande av kunskap vilket fått flyktingbarnen att 
öppna sig. I linje med Kivett och Warrens (2002) going concern kan man se att flertalet 
informanter intagit denna strategi. Genom att aktivt börja engagera sig med flyktingbarnen 
bygger man tillit till varandra, istället för att diskutera på ett pliktskyldigt och oengagerat sätt. 
 
Samtliga informanter har märkt att det finns starka grupperingar bland flyktingbarnen där 
gruppledaren har stor inverkan på HVB-hemmets klimat. Detta har bidragit till att majoriteten 
av informanterna lägger fokus på att få bra kontakt med gruppledarna för att få resterande 
flyktingbarn att följa med. De flesta av informanterna ansåg att en god relation med 
gruppledaren har i vissa konfliktsituationer bidragit till att konflikter ebbat ut snabbare. 
 

Om det är en kille om man inte har en starkare relation med och jag kommer in så 
kan de bara titta på mig och så fortsätter de men om det är en kille som man har 
bättre relation med så blir de…hur ska man säga… som en hund som tittar ner. 
(Nr8) 

 
Två av informanterna berättar att varje flyktingbarn är berättigad till två stödpersoner. 
Stödpersonerna har ett samordnaransvar mellan berörda parter vilket bidragit till att 
stödpersonen lägger ner mer tid på att bygga relationer med ungdomen då man har ett närmare 
samarbete med myndigheter och god man. Stödpersonen får ingående information om barnets 
välmående. 
 

Man visar att man bryr sig om dem på ett djupare plan för att kunna bygga och 
upprätthålla relationer. (Nr5) 

 
En av de yngre informanterna har märkt att flyktingbarn som har problem oftast går till de 
äldre handledarna, något som informanten tror beror på informantens låga ålder. Första gången 
som informanten skulle hålla i ett stödsamtal hade ungdomen väldigt svårt att öppna sig. Här 
blir det viktigt för informanten att visa att även om man är relativt nära deras ålder så betyder 
det inte att informanten inte kan agera professionellt. Oftast vänder de sig till de äldre kvinnliga 
kollegorna då de ses som modersfigurer. 
 

Oftast tror jag att det är kvinnorna som de vänder sig till. Men kanske även att jag 
är äldre så har de mer trygghet hos mig än en yngre och börjar prata om sina 
problem. (Nr1) 

 
Handledarna har oftast bättre kontakt med vissa barn som valt att öppna upp sig för dem vilket 
gör relationen djupare. Det handlar ofta om tunga saker som handledarna får ta del av, vilket 
handledarna har förståelse för. En av informanterna berättar vidare att det är viktigt att man 
håller det man lovat för att bygga förtroende. 
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Det är jätte, jätteviktigt att hålla det man sagt att man ska göra och att man inte 
glömmer bort att informera dem så att de inte känner sig bortglömda. Säger man 
nej till någon då ska man hålla det nejet. För då vet dem att det är så det är. Men 
sen måste man ju kunna vara personlig men kanske inte privat. (Nr5) 

 
Bygga relationer innefattar så mycket mer, man bygger relationer och förtroende till varandra 
genom att låta dem ta mer ansvar i vardagssysslorna. Ibland ger handledarna en matbudget till 
ungdomarna, i syfte att skapa meningsfulla aktiviteter samtidigt som de integrerar sig i 
samhället. Det belyser även Wästerfors (2009) som en viktig faktor till motverkandet av 
konflikter. 
 

Stöd. 
Stöd innebär för samtliga informanter att man finns där rent fysiskt eller mentalt för dem i 
oroliga situationer. 
 
De ensamkommande flyktingbarnen vill oftast bara prata och det krävs enligt sju informanter 
att man bara lyssnar. Då de inte kan hjälpa rent praktiskt, finns handledarna där för att lyssna 
och försöka förstå problemet. En av informanterna betonar vikten i att våga gå fram när de inte 
mår bra. Informanten medger att det är jobbigt att höra på deras historier, då det är svåra saker 
som de gått igenom. Samtidigt anser informanten att det är viktigt att lyssna och finnas till som 
stöd för det stärker relationerna. 
 

Ibland finns det inte ord…då blir det viktigt att bara finnas till. Att de vet att det 
finns en möjlighet att öppna sig och att de kan släppa ut allt hemskt som de har 
inom sig. (Nr1) 

 
När de mår som sämst och deras intrapersonella frustration blir övermäktig uppstår konflikter 
ur vardagssysslor, vilket enligt informanten är ett rop på hjälp. Om handledarna ser att någon 
behöver experthjälp så är de berättigade att skicka dem till ungdomspsykiatrin. Samtliga 
informanter har uppmärksammat att ungdomarna är mer benägna att prata under bilfärden. 
Svårigheten ligger i att inte tvinga fram samtalen, utan att man väntar tills de är redo att prata. 
Oftast sitter man och pratar om vardagssaker och plötsligt kan flyktingbarnet ge ifrån sig en 
inledande fras om hur det var när de var i Afghanistan eller Irak och då får informanterna skifta 
sitt fokus till att inleda ett stödsamtal. Informanten anser att man inte får ut rätt resultat om man 
är den som tvingar till att samtala. 
 

Det kan vara så att de knackar på dörren under natten om de inte kan sova och då 
pratar man lite om deras trauma, om de varit i ett militärläger eller haft strul med 
polisen. (Nr4) 

 
Detta är något Hessle (2009) belyser i sin studie, vikten av att uppmärksamma flyktingbarn som 
kommer ensamma, då de är en väldigt psykosocialt utsatt grupp i jämförelse med ungdomar 
som kommer med sin familj till ett exilland. 
 

Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att kartlägga vilka konflikter som finns på HVB-hem i 
interaktionen mellan handledare och ensamkommande flyktingbarn samt vilka 
konflikthanteringsstrategier som tillämpats på HVB-hem. Detta avsnitt omfattas av 
resultatdiskussion med en andra analysnivå samt en metoddiskussion. 
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Resultatdiskussion 
Enligt Ekstam (2000) är konflikter bra så länge de är av god natur, dvs. konstruktiva. I linje 
med detta framkom det att flertalet informanter ansåg att konflikter är bra för att bygga 
relationer och undvika stagnation. Detta övergripande ställningstagande som informanterna 
åskådliggjort är ett bra förhållningsätt när man ska hantera konflikter i en tvärkulturell kontext. 
Utifrån detta visar intervjustudien att flertalet informanter försöker samarbeta och vara lyhörda 
för att undvika onödiga konflikter. Detta är i linje med Lennéer Axelson och Thylefors (1996) 
konflikthanteringsstrategier som åskådliggör vikten av en god kommunikation för att nå en 
gemensam förståelse. Genom att engagera sig i motpartens utsagor och ställa frågor för att fylla i 
och korrigera det man missförstått kan konflikter undvikas. 
 
Något som Ekstam (2000) antyder och som stämmer med de flesta informanters uppfattning är 
att orsaken till att konflikter uppkommer är ungdomarnas intrapersonella och interpersonella 
konflikter. Där råder en ambivalens mellan deras mål och förväntningar med flykten till 
Sverige, samt en skuldkänsla över att inte kunna hjälpa sin familj eller släkt som är kvar i de 
krigsdrabbade länderna. Denna frustration tar sig sedan uttryck i vardagssysslor eller mellan 
aktiviteter, där konfliktnivån är relativ hög. 
 
Hessle (2009) visade att ensamkommande flyktingbarn är en väldigt psykosocialt utsatt grupp 
jämfört med flyktingbarn som kommer med sina familjer. Därmed blir det viktigt att 
ensamkommande ungdomar som kommer från krigsdrabbade länder får ett bra mottagande 
som kan tillgodose deras behov. Samtliga informanter indikerade att HVB-hemmen har 
tillgodosett de fysiologiska behoven och trygghetsbehovet. Däremot har de psykosociala 
delarna av arbetet varit bristfälligt där samtliga informanter menar att ingen intern utbildning 
implementerats inom HVB-hemmen. Detta är något som Hessle (2009) vidrör, då hon menar 
på att denna verksamhetsförändring bidragit till en tydligare struktur hos instansernas enskilda 
uppdrag. Däremot framgår det inte om de inblandade instanserna, som bl.a. Socialstyrelsen, 
Migrationsverket och Socialtjänsten, fått närmare samverkan i delandet av information för att 
underlätta hanteringen av flyktingbarnens psykosociala behov. Denna intervjustudie indikerar 
en bristande samverkan, där flertalet informanter upplever att de inte kan ge rätt hjälp vid deras 
ambivalenta beteende. Detta har i sin tur bidragit till att vissa informanter bemött ungdomarna 
kyligt. Bristfälligheten i samverkan har även bidragit till latenta konfliktfaktorer samt slitningar i 
arbetsgruppen. En återkommande faktor är handledares förhållningsätt till HVB-hemmets 
regler. Vissa handledare kan förhandla med flyktingbarnen om regler vilket bidragit till att 
handledare utmålats som ”dåliga respektive bra handledare” beroende på handledarens villighet 
att förbise HVB-hemmets regler. 
 
Lennéer Axelson och Thylefors (1996) menar att alla individer har både intuitiva och mer eller 
mindre medvetna konflikstrategier, som används med växlande framgång. Intervjuerna visade 
att flertalet informanter genomgått, vad jag väljer att kalla, ett paradigmskifte i 
konflikthantering. Där har man gått från Wästerfors (2009) mikropolitik, som omfattas av 
verbalt och fysiskt agerande, till att bli konsekvent och tålmodig och hellre vänta ut 
flyktingbarnens känsloutbrott som oftast bottnar i intrapersonella konflikter. I oroliga 
situationer gör handledarna en bedömning om man ska ta ett steg tillbaka eller konfrontera 
flyktingbarnet i syfte att behålla kontrollen över situationen och undvika att förstora upp 
situationen, för att efteråt samtala med flyktingbarnet när det lugnat ner sig. 
 
Något som återspeglas i resultatet är användandet av hands-on correction (Wästerfors, 2009), 
som tillämpats i ett fåtal fall då ungdomarna enligt informantens utsaga gick över HVB-
hemmets regler och handledarens tålamod. Deras explicita ställningstagande var att de inte 
använt sig av parade aktiviteter, dvs. klandra tillbaka kommentarer, som annars kan fungera 
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som en utlösare av konflikt. Resultatet och den tematiska analysen visade dock att handledarna 
använt sig av parade aktiviteter på en implicit nivå vilket åskådliggjorts i resultatet med citat. 
 
Handledarna har under de senaste åren tillämpat det Kivett och Warren (2002) benämner 
going concern-strategin som innebär att handledarna engagerar sig i flyktingbarnen och 
samtalar utifrån sina livserfarenheter i syfte att väcka deras nyfikenhet vilket är en källa till bland 
annat förtroendefulla relationer. Genom skapandet av meningsfulla aktiviteter, som ses 
meningsfulla för barnen, samt att föra öppna diskussioner om de sociokulturella skillnaderna 
hjälper man flyktingbarnen att integreras i samhället. Detta har i sin tur bidragit till att 
konflikter ebbat ut snabbare samt att vissa ungdomar hjälpt handledare i konfliktsituation med 
andra barn som man inte haft lika bra relation med. Den genomgående strategin som flertalet 
handledare tillämpar i konfliktsituationer är att koppla bort den känslomässiga aspekten samt 
agera på ett sätt som ungdomarna inte förväntat sig. Genom att prata lugnt med en sänkt röst 
fångar man deras uppmärksamhet. Resultatet visade på att vissa handledare efter en 
konfliktsituation erbjöd sin hjälp att städa upp efter en konflikt. Denna strategi att mötas 
halvvägs, öppnar upp för ett naturligt tillfälle till att samtala med barnet. Då svårigheten ligger i 
att inte tvinga fram samtal blir dessa tillfällen viktiga i skapande av relationer. Hessle (2009) 
betonar att det är en väldigt känslig och påfrestande period för de ensamkommande 
flyktingbarnen där deras svårighet ligger i skapandet av en ny och egen identitet i det nya 
landet. Det är inte helt enkelt, med tanke på de trauma som de bär med sig (Derluyn & 
Broekaert, 2007). Därmed blir det viktigt att ha goda relationer med flyktingbarnen för att 
kunna hjälpa dem med integrationen. 
 

Slutsats och rekommendation 
Studien har kartlagt hur de utvalda HVB-hemmen hanterar konflikter när den tvärkulturella 
kommunikationen brister. Resultatet visar på ett antal manifesta och latenta faktorer som 
inverkar på konflikter. 
 
Resultatet visade att konflikter uppkommer i vardagssysslor på grund av språkliga och kulturella 
missförstånd där flyktingbarnens intrapersonella och interpersonella konflikter skapar friktion 
gentemot deras förväntningar, mål och behov. Då de befinner sig i en påfrestad period har de 
ett starkt behov av struktur i skapandet av en ny och egen identitet. Studien visade även att det 
inte finns någon direkt etablerad konflikthanteringsstrategi som handledarna använder sig av i 
oroliga situationer. De strategier som handledarna tillämpar är alternativa metoder som växt 
fram under arbetsgången i interaktionen med flyktingbarnen. Min slutsats är att HVB-hemmen 
inte var beredda på vad som väntade dem i uppstarten. Flyktingbarn behöver mer än att få 
fysiologiska behov och trygghetsbehov tillgodosedda. De behöver stöd, vilket är HVB-
hemmens största svaghet. 
 
Resultatet visade att det råder verksamhetsdissonans. Att arbeta med ensamkommande 
flyktingbarn är påfrestande, både fysiskt och psykiskt för handledare inom HVB-hem. Arbetet 
innefattar att integrera dem till det svenska samhället vilket innebär att handledarna utgör 
länken mellan samhället och deras förväntningar. Här ligger relevansen i att handledarna får rätt 
intern utbildning och stöd från resterande instanser genom tydliga ramverk där en transparens 
finns vilket i sin tur bidrar till skapandet av trygghet och effektivitet, detta för att klara av 
ansvaret som ligger i arbetsuppgifterna. Genom införandet av interna utbildningar kan 
handledarna arbeta främjande i skapandet av en god tvärkulturell kommunikation. 
 
Metoddiskussion 
Studien hade en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 
Metodvalet gjordes utifrån att det ansågs vara den lämpligaste metoden i besvarandet av 
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forskningsfrågan, där en semistrukturerad intervjuguide utformades med öppna frågor som kan 
generera detaljrika svar med informantens egna utsagor vilket är lämpligt då studien syftar till 
att kartlägga hur handledarna på de utvalda HVB-hemmen hanterar konflikter som uppstår. 
 
Genom tillämpandet av en kvalitativ metod blir resultatet situationsbundet till den utvalda 
orten, informanternas sinnestillstånd samt mina implicita antaganden gällande ämnesområdet. 
Mätinstrumentet var en semistrukturerad intervju (Bilaga 1) som reviderats efter en utförd 
pilotstudie som gjordes i syfte att stärka studiens tillförlitlighet. Den semistrukturerade 
intervjuguiden ger både djup och bredd i ämnesområdet med hjälp av tillkommande 
uppföljningsfrågor, för att undvika att oklarheter uppstår och en feltolkning sker under 
analysprocessen. Genom tillämpandet av uppföljningsfrågor kan man konkretisera vad 
informanten lägger i de abstrakta begreppen som förekommer i studien. Den reviderade 
pilotstudien har bidragit till att stärka kvalitén genom att reducera risken för att oklarheter 
uppstod under intervjun samt under analysprocessen. 
 
Något som är relevant att betona är att studien enbart utgick ifrån en semistrukturerad intervju, 
vilket medför att resultatet inte kan uttala sig hur handledarna faktiskt hanterar konflikter. För 
att uttala sig om det hade man behövt komplettera studien med observationer för att kunna 
fastställa informanternas uttalanden om hur de hanterar konflikter och vilka konfliktfaktorer 
som finns. 
 
För att hantera min förförståelse försökte jag hålla mig neutral till mina implicita erfarenheter 
och tidigare kunskaper inom området konflikthantering och låta informanterna tala fritt och 
fånga upp det informanten betonade som viktigt i uppföljningsfrågor, istället för att utsätta 
informanterna för projektion av egna förutfattade meningar om informantens utsagor. Vid 
kvalitativ metod kan konfirmationsbias som innebär selektivt uppmärksam på information som 
bekräftar ens egen uppfattning störa. Genom att vara lyhörd för vad informanten anser är 
viktigt och följa upp med frågor kan man undvika inflytandet av konfirmationsbias och 
felcitering då man väl fått en förståelse av informanternas subjektiva utsagor. Pilotstudien 
bidrog till att medvetandegöra eventuell bias. För att få kontroll över förförståelsen har jag 
använt mig av reflektion som metodredskap (Dahlborg- Lyckhage, 2012). Det innebär att jag 
på förhand skrev ner mina egna åsikter för att kunna ha kontroll över mina egna förutfattade 
meningar. Användandet av denna metod menar Dahlborg-Lyckhage (2012) medvetandegör 
forskaren om sina egna föreställningar och kunskaper, vilket bidrar till att kunna sätta implicita 
kunskaper åt sidan. 
 
Trovärdighet i en studie innebär att man genomfört en rättfärdig tolkning genom att ha arbetat 
nära materialet samt att tolkningarna samstämmer med de empiriska grunderna (Howitt, 2013). 
Intervjustudien bygger på tio intervjuer som utförts på samma ort som står under samma chef, 
där intervjupersonerna hade samma arbetsuppgift och liknande förutsättningar. Studien utgår 
från en deduktiv ansats där intervjuguiden bygger till stor del på empiri och till viss del på 
tidigare forskning för att sedan kunna jämföra resultatet med hur tidigare forskning inom 
liknande områden hanterat konflikter och tvärkulturell kommunikation. Det neutrala 
förhållningssättet samt användandet av en semistrukturerad intervjuguide med 
uppföljningsfrågor där man lyssnar aktivt och följt upp det som informanten upplevt som 
viktigt i sina utsagor har haft en positiv inverkan på validiteten. 
 
Om en annan forskare hade gjort en oberoende analys av samma material hade reliabiliteten 
hos analysen kunnat bedömas. Resurser saknades dock för detta. 
 
Den externa validiteten består i studiens generaliserbarhet, om resultatet kan appliceras på andra 
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populationer inom samma ämnesområde (Howitt, 2013). Den externa validiteten i studien är 
relativ låg då studien utgått från ett kvalitativt metodval, vilket innebär att man inte kan 
generalisera resultatet till andra miljöer än den studerade. Däremot kan studiens resultat 
användas som ett underlag i diskussioner gällande andra HVB-hem som arbetar utefter liknande 
strukturer och stadgar. 
 
Framtida forskning 
Om mer tid funnits hade det varit intressant att se om resultatet blivit likadant på andra orter 
och i andra arbetsgrupper. Då studien endast utgår från handledarnas perspektiv och bortser 
från flyktingbarnens upplevelse i hanteringen av konflikter skulle ett förslag på vidare forskning 
vara att genomföra två intervjustudier utifrån flyktingbarnens och handledarnas upplevelse för 
att sedan komplettera med observationer för att validera deras uttalanden. Vidare hade det varit 
intressant att genomföra en longitudinell studie och följa handledare och flyktingbarn från två 
olika orter för att se ifall det finns skillnader i hantering av konflikter över tid.
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

- Utbildning 
- Befattning 
- Hur länge har du arbetet på HVB- Hemmet? 

 
1. Hur många ungdomar bor på detta HVB-hem? 
2. Vad avgör hur lång tids ungdomarna får stanna på HVB-hemmet? 
3. Vad innebär konflikter för dig? Hur skulle du vilja definiera begreppet? Förekommer det konflikter? 
4. Vilka konflikter är vanligare? Mellan ungdomar emellan eller ungdomar och medarbetare? 
5. Hur ofta och i vilka sammanhang/situationer uppstår det konflikter? Vilken typ av konflikt 

förekommer? 
6. Förekommer konflikter oftare vid speciella tidsperioder under dagens gång eller är det mer 

spontana konflikter som uppkommer? Varför? På vilket sätt? 
7. Vilken typ av konflikter är vanligast inom HVB-hemmet? 
8. Vad kan orsaka till att konflikter och meningsskiljaktigheter uppstår? (könsfråga, ålder, kulturell 

bakgrund någon roll? Deras drömmar om det nya landet? Mål som inte blev det dem förväntade sig? 
Rutiner, reglerna?) 

9. Vad anser du/ni är en faktor till att konflikter/meningsskiljaktigheter uppkommer? 
Mat rutiner, saknad av trygghet/stöd? 

10. Anser du att ungdomarnas utsatta situation gör dem mer benägna till skapandet av ”onödiga” 
konflikter? 

11. Vilka/vilken konflikthanteringsmetod/teori känner du/ni till? 
12. Får ni någon utbildning i hur ni ska hantera tvärkulturell kommunikation? 
13. Hur brukar du/ni som arbetsgrupp hantera konflikter när de uppkommer? 
14. Vilket tillvägagångsätt/strategier använder du/ni när ni löser en konflikt? Vilka svårigheter / 

möjligheter finns i konflikthanteringen? Hur hanterar ni konflikter och hur hanterar ungdomarna 
konflikterna? 

15. Hur påverkar dessa konflikter/ meningsskiljaktigheter samspelat /klimatet mellan medarbetarna 
och ungdomarnas relation? 

16. I vilka situationer brukar konflikter eskalera eller när sker det motsatta, bråk avvärjas eller ebba 
ut? 

17. Upplever du/ni att ungdomarna ”spelar spel” med er? Testar gränserna era gränser samt 
verksamhetens gränser i form av hur rutiner och regler ska utföras? 

18. Vilka barriärer anser du/ni att det finns/ -eller fanns mellan er? Hur har ni kommer över dessa 
barriärer vilka strategier har ni använt er av? - Språkligabarriärer, Kulturbarriärer, Barriärer av 
traumatiska erfarenheter 

19. Upplever du/ni att dessa barriärer påverkar den tvärkulturella kommunikationen? 
20. Anser du att dessa kulturella skillnaderna kan vara en vanlig orsak till att konflikter 

uppkommer? På vilket sätt, i vilka sammanhang? 
 


