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Abstrakt 

 

Bakgrund: Föräldralösa och hemlösa barn är en stor utmaning världen runt och 

barnhem är en lösning för att ge de utsatta barnen en bättre start i livet. Syftet med 

vår studie var att undersöka vuxna personers erfarenheter av god omvårdnad på 

barnhem. 

 

Metod: En kvalitativ studie med lågt strukturerade öppna frågor utfördes. 

Intervjuerna genomfördes med fem vårdare som växt upp på barnhem och som 

numera arbetar på barnhem. Analysen gjordes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Vårdarnas erfarenheter av god omvårdnad resulterade i två 

huvudkategorier efter att analysen gjorts; Visa engagemang i samspel och Ge trygghet 

i vardagen. 

 

Slutsats: De två huvudkategorierna beskriver vikten av att som barn få uppleva 

känslan av att bli sedd, få uppmuntran och att det finns stöd under svåra perioder. 

Detta var några av de sakerna vårdarna utifrån sina erfarenheter lyfte upp som 

viktiga aspekter för en trygg uppväxt. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, barnhem, föräldralös, behov, kvalitativ intervju, 

hälsoaspekter 

 

  



 
 

Abstract 

 

Background: Orphans and homeless children are a major challenge around the 

world where orphanages provides one solution for a better start in life for vulnerable 

children. The aim of our study was to examine adults’ experiences of good care in 

orphanage. 

 

Method: A qualitative study with low-structured open questions were performed. 

The interviews were conducted with five caregivers who themselves grew up at the 

orphanage and now work there. The analysis was done using qualitative content 

analysis. 

 

Results: The caregivers experiences of good care resulted in two main categories 

according to the analysis made: To show engagement and interaction and To make 

the children feel safe. 

 

Conclusion: To have the feeling of “being seen”, to be encouraged and having 

support in difficult situations were some of the major things the caregivers stressed 

as important aspects of a safe and stimulating childhood. 

 

Keywords: Nursing, orphanage, orphan, needs, qualitative interview, trust, 
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BAKGRUND 
 

Att barn förlorar sina föräldrar eller att familjen inte får stöd av samhället kan leda 

till att barn hamnar på barnhem. Det finns enligt Broberg (2015) tre huvudsakliga 

grunduppgifter för att säkerställa ett barns välmående under uppväxten, både 

psykiskt och fysiskt: a. Upprätthålla en stabil relation mellan vårdare och barn, till 

exempel att vårdgivaren uppmuntrar, ser, lyssnar på barnet och sätter rimliga 

gränser. b. Erbjuda och utföra barnupplevelser i en miljö där barnets utveckling 

stimuleras. c. Ge barnet adekvat näring och sömn, och hålla kontakten med 

hälsovårdande insatser vid behov. Barn som växer upp i miljöer där en eller flera av 

dessa funktioner saknas har en ökad risk att utvecklas negativt. Exempel på faktorer 

som ökar risken för att skapa sådana miljöer kan vara fattigdom, psykisk sjukdom 

hos någon förälder, misshandel/vanvård, våld eller hot i hemmet eller bristande 

socialt stöd till familjen (Broberg 2015). 

En annan orsak till att barn inte växer upp i en miljö som säkerställer dess behov är 

föräldralöshet. Enligt Perry, Sigal, Boucher och Pare (2006) kan föräldralöshet 

orsakas av naturkatastrofer, krig och inbördeskrig, sjukdomar och samhälls- och 

familjeproblem. 

Barnkonventionen handlar om barns rättigheter och utgår från grundprincipen att 

alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Barn definieras här som en 

människa under 18 år (Barnkonventionen 2009). Alla barn ska ha rätt att utvecklas 

och leva. Alla åtgärder som berör barnet ska bidra till barnets bästa. Rättigheterna 

gäller alla barn i ett land, även papperslösa, barn i fattiga områden och barn till 

missbrukare. Barn som har blivit berövade sin familjemiljö ska ha rätt till skydd och 

stöd från statens sida, detta innefattar att placering i fosterhem eller barnhem kan bli 

aktuellt (Regeringskansliets 2011). 

Barnhem är en institution som ger vård och boende till barn som av olika anledningar 

är i behov av stöd och omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2016). Ett land där 

barnhem är vanligt förekommande är Colombia. Det är familjevårdsmyndigheten, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) som tar hand om de utsatta 

barnen. Barnen blir omhändertagna och kan bli placerade i barnhem som är privata 

eller tillhör ICBF (Adoptionscentrum 2012). 



3 
 

En anledning till att många barn hamnar på barnhem i Colombia är landets 

inbördeskrig. Inbördeskriget har lett till att Colombia blivit ett av världens länder 

med högst antal internflyktingar - mer än sex miljoner människor är på flykt inom 

landets gränser, varav många är barn. Många statliga- och volontärorganisationer har 

engagerat sig och skapat barnhem för att tillgodose barnens grundläggande behov 

(UNHCR 2015). Den statliga organisationen ICBF (2016) arbetar utifrån 

bestämmelsen att barn har rätt att leva i fred samt att barn som tvingas lämna sina 

hem på grund av krig har rätt att bli skyddade av landets myndigheter. 

Till skillnad från Colombia är det i Sverige mindre vanligt med barnhem 

(Familjehemmet 2017). Antal flyktingbarn som kommer till Sverige har däremot ökat 

under 2000-talet och många av dessa barn är ensamkommande (Migrationsverket 

2016). En av de organisationer som engagerar sig i migrationsfrågan vad gäller barn i 

Sverige är Unicef (2016), de menar att flyktingbarn är i behov av gott 

omhändertagande på grund av att många av barnen lider av fysisk och psykisk 

ohälsa. 

Som framtida sjuksköterskor kommer vi att möta barn och ungdomar, bland annat 

flyktingbarn, som är i behov av specifik omvårdnad. Sjuksköterskans yrkesroll 

involverar bland annat vård av barn, både inom sluten- och öppenvård och är därför 

en utgångspunkt för vad detta arbetet kommer att handla om. Willman (2014) menar 

att  sjuksköterskans uppgift i mötet med patienten är att förmedla hopp, vilket är en 

viktig förutsättning för att patienten ska kunna uppleva hälsa. 

För att få mer kunskap av hur vårdandet och bemötandet av barn kan genomföras, 

valde vi att studera vuxna som vuxit upp på barnhem och som idag arbetar som 

vårdare på ett barnhem i Colombia. Deras erfarenheter av omvårdnad, både under 

deras uppväxt och då de arbetar som vårdare på barnhem har vi varit intresserade av. 

 

Forskning kring barns uppväxt 
 

Inför denna studie har vi gjort en litteratursökning för att få kännedom om tidigare 

forskning inom området omvårdnad av barn på barnhem. Vi har hittat varierande 

ställningstaganden och därmed varierande konklusioner om barnens behov och deras 

uppväxt på barnhem. Att barn är i behov av god omvårdnad under uppväxt på 
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barnhem har däremot varit enhetligt för alla studier som presenteras nedan. Med god 

omvårdnad menar dessa studier: en god och stabil relation barn-vårdare; att lyssna, 

att ge tröst, trygghet och tillit; samt att erbjuda barnen en stimulerande miljö. 

Forskarna Vashcenko, Easterbrooks och Miller (2010) menar att barns uppväxt 

påverkas av en rad olika faktorer, bland annat behovet av att bli bemött och sedd av 

en annan människa. Vårdarens roll i barnens liv är därmed avgörande för barnens 

upplevelser och det är viktigt att upprätthålla en stabil relation mellan vårdare och 

barn, både för den fysiska och psykiska utvecklingen. Utvecklingen av barn som växt 

upp på barnhem har länge varit ett område som har studerats - samtidigt som 

personalens syn och relation till barnhem är mindre utforskat enligt Vashcenko 

Easterbrooks & Miller (2010). 

Annan forskning visar även att det är viktigt med god omvårdnad och nära relationer, 

tröst, trygghet och tillit för barns utveckling. Bettmann, Mortensen och Akuoko 

(2015) menar att genom att fysiskt röra ett barn - till exempel en kram eller ett 

handslag, kan barnet känna sig speciellt och uppskattat. När vi visar barnen kärlek 

och försöker uppfylla deras behov så gott vi kan märks det att de lättare öppnar sig, 

lyssnar och berättar om saker de annars inte skulle berätta - till exempel att de är 

sjuka eller känner sig nedstämda. 

Eapen (2009) menar att barns uppväxt på institutioner och barnhem har en negativ 

påverkan på barnens utveckling. Dessutom poängterar Eapen att det saknas 

forskning kring omvårdnad på barnhem, som beskriver problem och lösningar som 

kan bidra till en bättre omvårdnad och miljö för barnen. Friska barn bidrar till ett 

fungerande samhälle och för barnens eget bästa bör de placeras i trygga familjer eller 

fosterhem istället för på barnhem. Eapen menar att tills dess att det blir verklighet 

bör verksamheten på barnhem utvecklas och omvårdnadspersonal på barnhem få 

bättre utbildning (2009). 

Utifrån ett annat perspektiv framkommer i en studie utförd av Novelle och Gonyea 

(2015) att barnen själva uttryckte att barnhemmet betydde mycket för dem. I studien 

intervjuades unga pojkar i åldern 14–19 år som under olika omständigheter växt upp 

på barnhem i Cali, Colombia. En av de intervjuade berättade om glädjen han 

upplevde på barnhemmet och att om han skulle lämna barnhemmet skulle han känna 

saknad. Majoriteten av de intervjuade pojkarna uttryckte att de längtade efter att få 

träffa sin biologiska familj. Detta trots att de i många fall inte vet vad som hänt 
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familjen, var de befann sig eller om de anhöriga var vid liv. Barnen uttryckte sin 

tacksamhet gentemot direktören för barnhemmet, som själv växt upp på barnhem. 

De beskrev honom som en fadersgestalt som fanns där för dem och som de alltid 

kunde vända sig till då de hade problem eller frågor (Novelle & Gonyea 2015). 

Andersson (2008) belyser att barns separation från föräldrarna är smärtsam. 

Emellertid beskriver hon att det finns god kunskap om hur man kan bearbeta 

problemet, en kunskap som bör praktiseras i barnhemsorganisationer. Det är även 

viktigt att barnen omges av en stimulerande miljö, att de har möjligheter till lek, 

utforskning, utflykter och förskola. Aktiviteter ger uppkomst till goda minnen och 

utvecklar barnen i rätt riktning. Eventuella risker med institutionsplacering av små 

barn kan minimeras genom skyddande faktorer i institutionsmiljön, bland annat 

genom att bygga upp goda relationer mellan barnet och boendepersonalen 

(Andersson 2008). 

Barn som inte vårdas av sina föräldrar behöver istället skapa en relation till sin 

vårdare, denna relation skapar grund för vad Bowlby kallar anknytning. Under de 

första åren i livet utvecklas anknytningen i första hand utifrån den omvårdnad barnet 

får av sina anknytningspersoner. Detta innebär att barnet kan utveckla olika typer av 

relationer till olika personer - trygghet, undvikande, osäkerhet och så vidare. För att 

barnet ska kunna utveckla en anknytning måste det finnas något att knyta an till, 

någon som tar hand om barnet. Barnet behöver veta att anknytningsgestalten är 

närvarande, pålitlig och kan ge trygghet, tröst och skydd. Kontakten med 

anknytningspersonen är förutsättningen för att barnet ska våga utforska omvärlden 

(Bowlby 2010). För barn som bor på barnhem kan instutitionspersonalen på hemmet 

vara eller komma att bli dessa anknytningspersoner som Bowlby beskriver. 

 

Omvårdnadsteori 
 

Ett sätt att förstå och beskriva hur sjuksköterskan ska tillgodose barns behov av 

omsorg och anknytning är Katie Erikssons caritativa vårdteori såsom den 

sammanställts av Wiklund Gustin & Lindwall (2012). Den bygger på att kärlek och 

barmhärtighet är grundmotivet till allt vårdande samt att alla människor har 

förmågan att vårda. Människan beskrivs som reflekterande, tänkande och 

återblickande med förmåga att ta ansvar för sina handlingar samt uppleva kärlek, tro 
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och hopp. Hälsa och hälsoprocesser främjas när vårdaren och den vårdade - i detta 

fall barnet - interagerar genom vårdhandlingar och vårdaktiviteter. Sålunda skapas 

tillfredsställande, tillit, andligt och kroppsligt välbefinnande. Det är sjuksköterskans 

uppgift att ta till vara på detta och att förmedla och möjliggöra detta för barnet. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studien är att undersöka vuxna personers levda erfarenheter av god 

omvårdnad under sin uppväxt på barnhem och, senare i livet, som vårdare på 

barnhem. 

 

METOD 
 

Design 
 

För att ta reda på och för att få en djupare insikt i deltagarnas erfarenheter av 

omvårdnad har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med lågt strukturerade 

öppna frågor. Intervjuerna bandades och transkriberades. Kvalitativa studier inriktar 

sig på upplevda erfarenheter av en företeelse (Henricson & Billhult 2012). Genom 

denna metod kunde vi fånga berättelser från respondenternas perspektiv med deras 

egna ord, något som bättre möjliggör förståelsen av deras erfarenheter (Danielson 

2012). 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Intervjuerna genomfördes individuellt med stöd av en frågeguide med öppna frågor. 

Provintervjuer mellan författarna genomfördes för att avgöra ungefärliga tiden för 

intervjun och för att testa frågornas begriplighet och användbarhet. En annan 

anledning till att provintervjuer utfördes var för att få känna på rollen som 

intervjuare och möjligheten att få bygga upp en känsla av trygghet inför intervjuerna 

(Danielson, 2012). 
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Platsen där intervjun utförs har stor betydelse och det är viktigt att eftersträva en 

lugn miljö då störande faktorer kan påverka informanternas koncentration och svar 

under intervjun (Olsson & Sörensen 2011). Alla intervjuer genomfördes därför på 

samma ställe. Intervjulokalen låg avskilt utan störande ljud eller andra 

irritationsmoment. Utrustningen prövades före intervjun och en lapp om att icke 

störa sattes upp på dörren (Danielson, 2015). Båda författarna var närvarande vid 

samtliga intervjuer. Intervjuerna utfördes på spanska och varade mellan 20–40 

minuter. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. 

 

Urval 
 

Deltagarna i studien valdes med avseende till studiens syfte, så kallat 

lämplighetsurval (Henricson & Billhult 2012). Tillstånd för utförande av studien 

söktes på ett barnhem i Colombia. Efter att ha fått muntligt tillstånd av ledningen 

skickades ett PM med information om studiens syfte, metod, och utförande ut till 

eventuella informanter. 

Kriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle ha växt upp på 

barnhem, vara 18 år eller äldre och inneha arbete som vårdare av barn på barnhem. 

De tillfrågade var av både manligt och kvinnligt kön i åldern 19–26 och hade mellan 

1–6 års erfarenhet i omvårdnad av barn. Alla fem tillfrågade tackade ja till studien. 

Underlaget för urvalet av deltagare var variationen i ålder och kön som enligt 

Henricson och Billhult (2012) berikar studiens resultat. 

Muntligt och skriftligt tillstånd från både ledningen och informanterna samlades in i 

överensstämmelse med etiska principer (Kjellström 2012). 

 

Analys 
 

Intervjuerna översattes och transkriberades i ett steg, gemensamt av författarna. 

Intervjuerna lästes därefter igenom flertalet gånger. Innehållet analyseras med 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Denna 

metod är induktiv, det vill säga att vi utgick från innehållet i texten utan att på 
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förhand ha förutfattade meningar (Olsson & Sörensen 2011). Vi bedömde kvalitativ 

innehållsanalys som den lämpligaste metoden för vår data då innehållet därigenom 

kunde beskrivs och tolkas djupgående. 

I genomförande av innehållsanalysen av texten, använde vi en mall på datorn som 

stöd (se exemplet i Tabell 1). Mallen byggdes upp som kolumner med följande 

rubriker: Meningsenheter (textutdrag ur intervjuerna som svarar på 

frågeställningen), kondenserad meningsenhet, kod och underkategori. Utifrån 

underkategorierna formades tre kategorier som utgör studiens resultat. Texten lästes 

även ett flertal gånger efter att den analyserats i mallen (jfr. Danielson, 2015). 

Då intervjuerna var uppdelade i två delar - “Barn” och “Vårdare” blev svaren 

respondenterna gav även uppdelat - tiden då de tog emot god omvårdnad som barn 

och tiden då de som vuxna ger god omvårdnad. Vi har valt att presentera resultatet 

som en helhet istället för att dela upp resultatet i två delar, då båda delarna handlar 

om god omvårdnad gentemot barn. 

 

Tabell 1. Exempel på analysens steg i bearbetning av datamaterial 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

#5 …jag vill att de 

ska vara glada. Det 

är därför vi är här. 

…att trots att de är 

ledsna och går 

igenom svåra 

stunder (harklar 

sig) är vi där med 

dom och det gör 

ont inom oss att se 

barnen såhär. 

Jag vill att barnen 

ska vara glada, 

det är därför vi är 

här. 

Trots att de är 

ledsna och går 

igenom svåra 

stunder, är vi där 

med dem och det 

gör ont inom oss 

att se barnen må 

såhär. 

Jag vill att 

barnen ska 

vara glada, 

det är 

därför vi är 

här. 

Vi är där för 

dem även 

om de går 

igenom 

svåra 

situationer. 

Vara 

närvarande 

Att visa 

engagemang 

i samspel 
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Forskningsetik 
 

Ett möte genomfördes med barnhemmets ledning där verksamhetschefen skrev 

under ett tillståndsbrev för studien (bilaga 1) (jfr. Olsson & Sörensen 2011; Kjellström 

2012). Deltagarna i studien gav muntlig information om deltagande vid ett möte med 

författarna och sedan skriftlig information i ett deltagandebrev (bilaga 2). I brevet 

presenterades studiens syfte, metod, och utförande. Både i brevet och vid mötet med 

respondenterna gavs information om att deltagande var frivilligt och att de när som 

helst under forskningens gång kunde avbryta sin medverkan i studien. Skriftligt 

samtycke inhämtades efter att alla fått information, innan intervjuerna gjordes. 

I studien har vi valt att fokusera på det positiva i omvårdnaden och att inte ta upp 

respondenternas bakgrund under intervjuerna för att inte riskera att lyfta fram 

påfrestande minnen och på så sätt minska etiska risker (Olsson & Sörensen 2011). 

Deltagarna utlovades konfidentialitet under hela forskningsprocessen. 

 

RESULTAT 
 

Tabell 2: Redovisning av underkategorier och kategorier 

Underkategorier Huvudkategorier 

“Vara närvarande” 

“Ha tålamod” 

“Vara öppen” 

“Ge bekräftelse och uppmuntran” 

“Vara lyhörd” 

“Vara en auktoritet och samtidigt ha en vänskaplig 

relation” 

“Visa engagemang i 

samspel” 
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“Skapa gemenskap och samhörighet” 

“Skapa tillit” 

“Skapa en känsla av säkerhet” 

“Skapa en trygg miljö” 

”Ge trygghet i vardagen” 

 

Visa engagemang i samspel 
 

Vara närvarande 
 

Flera av respondenterna betonar vikten av att vara närvarande och tillgänglig för 

barnet, att det alltid fanns vårdare där för dem och att de på det viset lättare kunde 

avlasta sina bördor och berätta om de befann sig i en svår situation. 

Några respondenter beskriver att vid tillfällen de som barn kände sig ledsna, fanns 

det alltid någon av vårdarna som ville prata och lyssna, eller som tog med dem ut på 

en promenad eller till ett avskilt ställe i huset så att de fick tillfälle att berätta om vad 

som var fel. 

En informant menade att när barn saknar sin familj/släkt bör vårdaren hjälpa barnet 

att själv kontakta dessa om detta är möjligt. Det framkom även från en annan 

respondent att det var viktigt att förklara för barnet att eftersom barnets familj inte är 

här just nu, så finns vi här för dig. 

“Under all den tid som jag bodde på barnhemmet... alltså, fanns det alltid någon 

där som såg efter oss, t.ex. när vi kände oss ledsna eller konstiga, kom de alltid nära 

oss, nära mig och frågade hur det var med mig och då berättade man…” 

“... att de kan känna att de har någon de kan räkna med, någon som alltid på något 

sätt kommer att finnas där för dom” 

Informanterna poängterade även vikten av att försöka förstå och ha medkänsla med 

barnen, att känna med barnen i dennes situation. 
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“... Det är därför vi är här, (paus) att trots att de är ledsna och går igenom svåra 

stunder (harklar sig) är vi där med dom och det gör ont inom oss att se barnen så 

här.” 

 

Ha tålamod 
 

Det framkom i flera av respondenternas svar att i svåra situationer är det viktigt att 

som vårdare vara uppmärksam - observera barnens reaktioner och visa intresse för 

det som händer i barnens liv.  

De menade att vårdaren ska ta initiativ till att fråga barnet om det svåra, samt att 

erbjuda hjälp. 

Det är viktigt att närma sig barnet med tålamod och att försöka förklara saker 

långsamt anser en annan informant. Samtliga respondenter betonar att det är viktigt 

att inte tvinga barnet att ta emot hjälp utan att försöka ge barnen tid. Dessutom ska 

vårdaren följa upp hur situationen förändras för barnet. 

“Och jo… en av de saker som också är väldigt viktigt är att om barnet inte vill prata, 

ska du inte pressa barnet... joo… för att gör du det, gör du mer skada, om barnet 

inte vill prata.” 

 

Vara öppen 
 

Flera av respondenterna uppger att de är öppna gentemot barnen, att de bemöter 

barnen med öppenhet och ärlighet. 

En respondent berättar att genom att prata mycket med barnen om egna erfarenheter 

och öppna sitt hjärta, kan även barnen öppna sina hjärtan om de oroar sig över något. 

Samma respondent anser att det skapas en öppenhet mellan vårdarna och barnen när 

de umgås, och pratar om saker. 

“Vanligtvis är jag mycket öppen, jag har lätt för att berätta mina egna 

erfarenheter. När jag pratar med dom, alltsåå... är jag inte orolig alltså… det oroar 

mig inte att de inte ska se mig som den perfekta människan...” 
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Ge bekräftelse och uppmuntran 
 

En av informanterna beskrev att under uppväxten på barnhemmet uppstod tankar 

om att på grund av sin svåra bakgrund så skulle ingenting gå att uppnå, att det inte 

skulle kunna gå att förverkliga några drömmar. Vidare betonar informanten hur 

viktigt det är att uppmuntra och kunna ge bekräftelse. Nästan alla berättade att de 

kände sig bekräftade och uppmuntrade då vårdarna gav en kram och öppnade sina 

hjärtan så att de skulle må bra, på det sättet kunde de tillsammans glömma bort det 

som hänt. 

En informant betonar att då barnet gör något bra är det viktigt att lyfta fram och 

uppmuntra detta, så att barnet även förstår vad som är bra. 

“Jo… det fanns alltid personal som sa till mig ”du kan” ”du klarar detta”...nej jag 

kommer inte att klara det, men det fanns alltid människor som motiverade mig och 

nu kan jag säga att…joo det går! Allting går!” 

“...jag tycker mycket om är att komma dit och uppmuntra de yngsta flickorna – att 

säga till dom att dom är speciella, ni är jätteduktiga, sitta ned med dom och prata 

en stund och se deras leenden…” 

 

Vara lyhörd 
 

Gemensamt för alla vårdare var att de poängterade vikten av att kunna lyssna på 

barnen. Flera respondenter menade att det var särskilt viktigt när barnen kände sig 

ledsna. Vårdarna menade att många av barnen inte har någon att vända sig till, och 

att det då är viktigt att som vårdare vara extra lyhörd. De flesta beskrev att under 

tiden de växte upp på barnhemmet fanns det alltid någon de kunde vända sig till om 

de hade frågor eller behövde någon att prata med. 

“...det jag tycker är viktigt är att kunna sitta med dom som en vän till en vän och 

verkligen lyssna - vad händer med barnet, och vad barnet känner i hjärtat?” 
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“En annan viktig sak tycker jag också är när jag lyssnar på barnen då många av 

barnen inte har någon att prata med – detta tycker jag är en av de viktigaste 

sakerna – att kunna finnas i den rätta stunden och kunna lyssna...” 

 

Vara en auktoritet och samtidigt ha en vänskaplig relation 
 

Många av respondenterna uttryckte att de var väl medvetna om att de hade en 

auktoritet som vårdare och att detta påverkade hur barnen bemötte dem. Ett att 

svaren var att barriären mellan vårdare och barn minskas genom att som vårdare inte 

vara för seriös och allvarlig. 

En respondent menade att i många situationer krävs det att både du och barnen är 

medvetna om att du som vårdare är en auktoritet och har en viss makt över barnen. 

Samtidigt som det är viktigt att försöka vara en vän till barnen, så att de inte känner 

sig tvingade utan istället känner en viss frihet till att utföra saker. 

Två av informanterna svarade att det är viktigt att interagera med barnen på den 

nivån barnen befinner sig på. Detta ansåg de gjorde att vårdaren och barnen förstod 

varandra bättre. En av respondenterna tillade dessutom vikten av att tillgodose 

barnens behov. På detta sättet och genom att se efter dem får barnen förtroende för 

vårdaren. En annan informant menade att förtroende skapas genom lek och 

lyhördhet. En respondent svarade att vårdaren hela tiden måste vara inbjudande och 

uppmuntra barnen att tro att de kan uppnå sina drömmar. Ett flertal av 

respondenterna betonade att barnen själva måste kunna känna friheten att närma sig 

vårdaren. 

“Och de såg alltid efter oss om man behövde mediciner, så att vi kunde må bra... 

ehh... jaa, de uppmuntrade en, detta var något som jaa… var mycket speciellt.” 

“...jag i den stunden också går in i rollen som flicka eller pojke för att ha roligt 

tillsammans med dom. Och jag ger dom förtroende …” 

 

Ge trygghet i vardagen 
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Skapa gemenskap och samhörighet 
 

En av vårdarna uttryckte att det är viktigt att få barnet att känna att det finns någon 

där för honom/henne, så att de inte känner sig ensamma. Vidare uttryckte flera 

vårdare att det är viktigt att ge barnen kärlek då de ofta saknar detta. En bra miljö 

enligt respondenterna skapas genom att ge barnen kramar, säga till dem att de är 

viktiga och att ge dem tid. 

Många av vårdarna menar att en viktig faktor för att skapa en miljö av gemenskap 

och samhörighet är att försöka vara en vän till barnen. 

Vidare berättar några vårdare att de under tiden på barnhemmet skapade starka 

band till speciella personer vilket gav en känsla av familjeband. Dessa personer 

beskrivs som lyhörda och omtänksamma och upplevdes som en föräldragestalt. 

”… i svåra stunder, trots att vi inte var nära vår familj, betonade de att de var en del 

av vår nya familj.” 

“...skapa en vänskap mellan barnet och vårdaren för att de ska må bra och känna 

att någon ser efter dom. Och för att det inte ska finnas någon barriär mellan oss...” 

 

Skapa tillit 
 

Många av informanterna uttryckte hur viktigt de tyckte det var att försöka uppnå tillit 

mellan barn och vårdare. En vårdare uttryckte att tillit skapas genom att låta barnet 

ta sig den tid det behöver för att öppna sig. 

Flertalet av informanterna menade att tillit skapas genom att lyssna på barnet. Några 

menade även att tillit uppstår när vårdaren närmar sig barnet med ett leende. 

”...jag frågar dom om de vill prata (paus) Jag säger att de kan lita på mig, att jag 

är här för att hjälpa dom.” 

” Att ehh… jaa… att jag kunde avlasta mig med dom. Jag kände tillit när de 

lyssnade på mig.” 
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Skapa en känsla av säkerhet 
 

Samtliga vårdare beskrev att när de var barn upplevde de säkerhet då personalen var 

uppmärksamma om de till exempel skulle gå över gatan och alltid hade uppsikt över 

en, en erfarenhet de nu har tagit med sig som vårdare. 

En känsla av säkerhet beskrev en vårdare uppstod då personalen skyddade barnen 

från människor som inte ville dem väl. 

Vidare beskriver en informant säkerhet som något mer än vårdarnas 

uppmärksamhet, att det alltid fanns någon som såg till att det fanns tillgång till mat, 

kläder och skolgång. 

“Det var ett ställe där jag inte... behövde oroa mig … jag alltid hade personer som 

tog hand om mig. Jag behövde inte oroa mig för maten, kläder, om jag skulle gå 

eller inte gå i skolan. Jag behövde inte oroa mig för det fanns alltid människor som 

lämnade mig och hämtade mig i skolan, och detta gjorde att min oro var väldigt 

liten…” 

 

Skapa en trygg miljö 
 

Samtliga respondenter berättade att på sättet de blev välkomna till barnhemmet, 

deras första intryck av vårdarna gav trygghet. När de fick se vårdarnas mottagande i 

form av leenden, kramar och välkomnande ord skapades en inbjudande miljö. 

En informant ansåg att en trygg miljö skapas genom att närma sig barnen som en vän 

där relationen är avslappnad. 

“...när du är sträng ser du väldigt stel ut inför barnen… barnen kanske istället då 

skapar en rädsla istället för en vänskap…Då blir det som att skapa en typ av 

vänskapsmiljö med lugn och ro…” 

Många informanter menar att genom att tillsammans med barnet sitta ned på en 

avskild plats och låta barnet få ett miljöombyte gör att de lättare öppnar upp sig och 

berättar om saker som tynger ner dem. 
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“De tog sig tid med mig i enrum, de lyssnade på mig, lyssnade på vad jag hade att 

säga, varför jag var ledsen, de sa att de var oroliga för vad det var jag kände, detta 

var något väldigt fint.” 

 

METODDISKUSSION 
 

Vi kontaktade ledningen på barnhemmet med information angående studiens syfte 

och utförande innan vi kom till landet. Efter muntligt godkännande från ledningen 

skickades ett brev via mail en inbjudan till deltagande (bilaga 2) till fem vårdare på 

barnhemmet som uppfyllde kriterierna. Vid vår ankomst till barnhemmet 

genomfördes ett möte mellan de tillfrågade och författarna, samt ett möte mellan 

författarna och ledningen. 

Under mötet med de tillfrågade fick de eventuella deltagarna möjligheten att ställa 

frågor. Även författarna fick möjligheten att förklara vad deltagandet innebär. Olsson 

och Sörensen (2011) menar att för att få ett så bra intervjumaterial som möjligt ska 

problemområde och syfte vara väl klarlagt för alla inblandade innan studiens början. 

Informanterna tillfrågades vid det här tillfället även muntligt om deltagande i 

studien. Samtliga tillfrågade tackade ja till deltagande. Innan genomförande av 

respektive intervju skrev deltagarna under ett skriftligt medgivande till att delta i 

studien. 

I mötet med ledningen fick denne information om vilka de tillfrågade var samt en 

beskrivning av den studie som skulle genomföras. Verksamhetschefen gav dessutom 

skriftligt medgivande till genomförande av studien (bilaga 1). 

 

Urval 
 

Informanterna som deltog i studien valdes utifrån studiens syfte och med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att informanterna 

skulle ha växt upp på barnhem och numera arbeta i omvårdnad av barn på barnhem. 

Informanterna var av både manligt och kvinnligt kön i åldrarna 19–26 år och hade 
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mellan 1–6 års erfarenhet av att arbeta med barn. Detta gav en varierad och bred bild 

utifrån vårt syfte, på det sätt som beskrivs i litteraturen (Kjellström 2012). 

 

Datainsamling 
 

Olsson och Sörensen (2011) menar att pilotstudier bör utföras innan de riktiga 

intervjuerna görs så att författarna förstår hur intervjun rent praktiskt ska utföras och 

för att identifiera eventuella svagheter i frågorna. Ett antal pilotintervjuer 

genomfördes därför av oss som författarna emellan. Detta för att få en bra överblick 

över frågorna och för att testa deras validitet gentemot syftet. Pilotstudierna gav ett 

ungefärligt mått på hur lång tid intervjuerna skulle ta och vilka frågor som vi 

upplevde framkallade känslor eller negativa reaktioner. Dessa justerades eller togs 

bort med tanke på eventuell emotionell påfrestning. 

Ett schema utformades där deltagarna kunde välja dag och tid för intervjun. Alla 

intervjuer genomfördes på samma ställe efter att vi som författare bedömt det som 

lämpligaste platsen. Den valda intervjuplatsen valdes eftersom där förelåg minst risk 

för störande objekt och moment. En lapp om att icke störa sattes upp på dörren (jfr. 

Danielsson 2012). Författarna fann det svårt att hitta en intervjuplats fri från 

störande moment i miljön där respondenterna arbetade. Istället valdes en 

intervjuplats i ett hus avskilt från barnhemmet då författarna upplevde denna som 

bästa möjliga plats. 

Intervjuerna ägde rum under november månad och utfördes med lågstrukturerade 

öppna frågor i en utformad frågeguide (bilaga 3) utvecklad utifrån studiens syfte, 

med hjälp av tidigare litteratur och författarnas förkunskap. 

Varje intervju inleddes med en presentation av författarna och en kort genomgång av 

studiens syfte och intervjuns utförande samt eventuell tid och att informanten när 

som helst fick avbryta intervjun (jfr. Danielsson, 2012). Frågeguiden fanns 

författarna tillhanda under samtliga intervjuer, för att säkerställa att alla informanter 

fick likadana frågor. 

Under första intervjun ställde båda författarna frågorna, den ene på svenska och 

därefter den andra på spanska. Detta ändrades dock inför följande intervjuer då 

innehållet i intervjumaterialet blev upprepat och tog längre tid än estimerat. I 
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fortsättningen ställde endast en av författarna frågorna. Frågorna repeterades och 

förklarades vid behov under intervju, inspelningen pausades under förklaringen så 

att inte datan blev upprepad. 

Intervjuerna spelades in för att författarna skulle ha möjligheten att gå tillbaka till de 

angivna svaren och vara säkra på deltagarnas svar. Inspelningen underlättade 

dessutom samspelet under intervjun samt gav författarna möjligheten att lättare och 

säkrare kunna transkribera och översätta intervjun. 

Intervjuerna tror författarna kan ha varit ett sätt för informanterna att reflektera över 

hur de som barn ville bli bemötta, och om detta påverkar hur de bemöter barnen 

idag. Deltagarnas reaktioner observerades under intervjuerna för att se tecken på 

obehag. Det finns rapporter om att personer mera tenderar att dra nytta av att delta i 

intervjustudier än av att uppleva skada av situationen (Biddle et al. 2013 ). 

 

Dataanalys 
 

Intervjuerna transkriberades och översattes i ett steg av båda författarna, som 

gemensamt kom fram till bästa översättning. Pauser, skratt och liknande under 

intervjuerna transkriberades och översattes. Förklaringar av frågornas och 

intervjuarens kommentarer utelämnades i transkribering och analysen. All data 

inkluderades i analysprocessen. 

Författarna upplevde en del språksvårigheter under översättningen av intervjuerna. 

Ett exempel var när informanten använde ordet “familj”, vilket på colombiansk 

spanska används för att beskriva både kärnfamilj och släkt. Dessa språksvårigheter 

tolkades av oss författare vilket kan ha påverkat datamaterialet. Översättning av 

datan genomfördes så att denna var trogen till innebörden mer än till det lexikala. 

Med stöd av en mall på datorn skrevs meningsenheter om till mindre, kondenserade 

meningar vilket gjorde materialet enklare att läsa och gav en bra överblick över 

informationen (Olsson & Sörensen 2011). Datan skrevs in i mallen där texten 

abstraherades från meningsenheter, via kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och slutligen kategorier. 
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Då vi som författare inte hade några tidigare erfarenheter av intervjuer kan detta ha 

påverkat utförandet och insamlingen av datan. Författarna fick stor mängd data och 

analysen av allt material tog lång tid. Intervjufrågorna skulle kunnat preciseras och 

utformas ännu mera mot studiens syfte för att underlätta arbetet med analysen. Å 

andra sidan fick vi informanternas sätt att strukturera sina berättelser just genom att 

frågorna var så öppna. 

 

RESULTATDISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka vuxna personers levda erfarenheter av god 

omvårdnad som barn på barnhem. Detta har uppnåtts och presenteras i två 

huvudkategorier: “Visa engagemang i samspel” och “Ge trygghet i vardagen”. Dessa 

kommer ligga till grund för diskussionen. 

 

Visa engagemang i samspel 
 

Enligt respondenterna var det viktigt att lyssna på- och att vara tillgängliga för 

barnen i den stunden då denne behöver och vill prata med någon. Genom att bemöta 

barnet med öppenhet och ärlighet samt att umgås på ett vänskapligt sätt gör att 

barnet har lättare att kommunicera sina känslor och problem. Tålamod beskrevs även 

som en viktig egenskap då barnen kan behöva tid för att öppna sig. 

Engagemang är enligt Gabrielsson (2016) ett begrepp som har många innebörder, 

han beskriver i en vårdkontext engagemang som ett samlingsord för ett antal olika 

handlingar. Genom att förmedla för patienten att du som sjuksköterska finns där och 

att du på bästa sätt kommer att ta hand om patienten - under vilka omständigheter 

som helst, engagerar du dig i patienten. Även om inget akut behov finns är det viktigt 

att regelbundet söka kontakt med patienten, kommunicera och att aktivt lyssna på 

patienten. Detta utgör viktiga grunder till engagemang och bildandet av en god 

relation mellan patient och sjuksköterska. Vidare menar Gabrielsson att engagemang 

förbättrar vården ur ett långsiktigt perspektiv då tillit, symtomlindring, delaktighet, 

och livskvalité hos patienten ökar. 
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Delar av det här lyfts även upp av Malinga-Musamba (2013) i en studie där 

föräldralösa barn och deras omsorgsgivare intervjuas. De barn som upplevde god 

kommunikation i sina förhållanden med sina omsorgsgivare beskrev omsorgsgivaren 

som kärleksfull, omtänksam och som någon som hade tid till att prata. Vidare 

beskrivs stabila och öppna relationer uppstå när det finns tid och tålamod till att 

prata med varandra. 

Lynch (2009) skriver att många föräldrar inte är öppna gentemot deras barn då 

föräldrarna tror att deras barn inte förstår vad som pågår. Detta förvärrar barnets 

brister i förmåga till sjukdomsinsikt och förståelse kring sjukdom. Barn behöver en 

atmosfär som skapar en öppen kommunikation för att kunna hantera och lyckas ta 

sig igenom sin sjukdom. I relation med vår studie visar detta på vikten av att vara 

öppen och ärlig med barnen. 

God omvårdnad för barnhemsbarn -framkommer i resultatet- uppnås genom 

närvaro, uppmärksamhet och intresse för barnens helhetstillstånd. Att ta initiativet 

och fråga betonades då barn kan ha svårt att ta första steget, att aktiv erbjuda hjälp 

och ge den när barnet är mottaglig. Andra faktorer som underlättade relationen och 

mottagande av hjälp var lugn och ro. Avskildhet och miljöombyte framfördes som 

uppskattande av barnen. Vårdare som hade inbjudande attityd mot barn som befann 

sig svåra stunder, ansågs ge gott bemötande. Sammanfattningsvis anser 

respondenterna att bemötandet i svåra situationer handlar om att ha förståelse och 

medkänsla för barnens situation. 

I en kvantitativ studie där 1332 sjuksköterskor från 15 länder världen över deltog 

definierade majoriteten av sjuksköterskorna medkänsla som en djup medvetenhet av 

patientens lidande och en känsla av att vilja lindra denna. Vidare tyckte majoriteten 

att medkänsla är något viktigt i yrket och att det är något som kan läras ut till 

sjuksköterskor. 

“...compassion is essential for the well-being and care of patients and nurses as well 

as increasing the standards within the healthcare system.” (Papadopoulos, et. al. 

2016). 

Jean Watsons teori “mänsklig omsorg - att värna om mänskligheten” handlar bland 

annat om olika omsorgsfärdigheter och förmågan att omsätta teori i praktik. Genom 

att verkligen försöka vara där hos patienten, utan att ha tankarna på annat håll, kan 
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patienten känna sig sedd som mer än bara en patient med symtom. Närvaro handlar 

även om att kunna vara där med sig själv, genom att förstå ens egna upplevelser och 

bearbeta det vi själva erfar kan vi förstå och vara delaktiga i patientens omsorg på ett 

djupare plan. (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). 

I en kvalitativ studie utförd på ett barnhem i Cali, Colombia diskuteras det om 

barnens hopp och tro på framtiden. Trots barnens eventuella förvirring, allmänna 

ångest eller avsaknad av framtidsplaner försöker personalen ingjuta en framtidstro i 

barnen. Genom att ständigt visa barnen värme, uppmuntran och genom att tro på 

barnen minskas barnets oro och en framtidstro börjar gro (Novelle & Gonyea 2015). 

Det framkommer även i vårt resultat att det bör finnas en god balans mellan 

auktoritet och vänskap då detta främjar friheten i relationen mellan vårdare och barn. 

Att försöka närma sig barnet som en vän, istället för att vara sträng och på så sätt 

skapa en rädsla gentemot dig själv som vårdare. Det gynnar relationen att 

åstadkomma tillit genom att se efter barnen och tillgodose deras basala fysiska behov, 

ge dem förtroende och uppmuntran samt genom att leka med dem. 

Respondenternas samspel med vissa av barnen på barnhemmet liknar det Barker och 

Buchanan-Barker (2004) beskriver metaforiskt som att försöka skapa en bro mellan 

vårdare och barn genom att närma sig som en vän och umgås utifrån barnets 

förutsättningar. 

Barker och Buchanan-Barker (2004) menar att vårdpersonal enklare kan nå personer 

som befinner sig i en utsatt situation genom en metod de kallar “bridging”. Bridging 

är något som uppnås mellan två människor då de skapar en kontakt med varandra. 

Genom att närma sig en patient som är socialt isolerad, rädd, blyg eller känner sig 

hotad skapas en emotionell bro. Denna bro kan sedan utvecklas, och genom att prata 

om bakomliggande problem utvecklas ett förtroende mellan vårdare och patient och 

bron blir allteftersom bredare och ett starkt band skapas. Bron utgör 

kommunikationen mellan vårdare och patient och ju mer utvecklad bron är desto 

lättare är det att nå patienten. Författarna menar att “bridging” endast kan läras 

genom att utföra det, liknande cykling eller ridning. 

Respondenternas svar kan kopplas samman med Erikssons (2012) caritativa teori 

och hennes beskrivning av vårdprocessen. Vårdprocessen är enligt Eriksson en 

struktur för hur sjuksköterskan bör analysera- och samla in data, sätta upp mål för 

vården, hur vården ska genomföras och att utvärdera vården med patienten. 
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Sjuksköterskan kan lättare förstå patientens reaktioner om patientens livssituation är 

klarlagd och hur patienten själv upplever denna. Genom att möta patienten utifrån 

patientens egna förutsättningar blir relationen ömsesidig. 

Alla respondenter hade som barn bra relationer med personalen men en av dem drog 

inte samband mellan barnhem och familj, i den omvårdnad denne gav till barnen. 

Respondenten uttryckte en stor uppskattning för sitt egna mottagande i en “familj på 

ett emotionellt sätt”, men uttryckte därtill att ett familjeband inte bör skapas med 

barnen då detta är svårt att uppnå. 

 

Ge trygghet i vardagen 
 

Resultatet visar på att tillit är en viktig faktor i omvårdnaden för att ge en känsla av 

trygghet till barnet. Många gånger upplevde vårdarna att genom att lyssna, ha 

tålamod och ge barnen tid skapas tillit mellan vårdare och barn. Det framkom även 

att man som vårdare bör närma sig barnet som en vän. 

Bricher (1999) beskriver tillit som en process som inte går att stressa fram, och när 

tilliten väl infinner sig så är det viktigt att den upprätthålls. Vidare beskrivs tilliten 

som en värdefull aspekt inom vårdandet av barnet och sjuksköterskearbetet 

underlättas betydligt när en tillit infinner sig mellan patient och sjuksköterska. Det 

framkommer även att det är bättre att i första mötet med barnet spendera ordentligt 

med tid för att uppnå tillit, istället för att spendera tid efteråt till att trösta barnet. 

Vårdarna i vår studie menar att en annan sak som skapar trygghet är miljön. Trygg 

miljö skapas genom emotionell och fysisk närvarande kontakt och uppmuntrande 

ord. Gemenskap och samhörighet bidrar även till tryggheten, samt att som vårdare 

skydda barnen från såväl farliga situationer som från människor som inte vill deras 

bästa. Vårdpersonalen ska vara tillgänglig och tillgodose barnets basala behov, såväl 

fysiska som emotionella. 

Edvardsson och Wijk (2014) menar att rätt miljö utgör en känsla av gemenskap och 

blir som ett stöttande skal till patienten. Genom att etablera en relation och med 

hjälp av kunskaper om patienten skapas lättare en god miljö. 
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Närvaro verkar enligt Finfgeld-Connett (2008) vara något som ger patienten en 

känsla av trygghet, närvaro beskrivs som en terapeutisk process där både patient och 

sjuksköterska får ökat välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. 

Fysisk kontakt bidrar till skapande av trygghet vilket även framkommer av resultatet i 

Bettmann, Mortensen och Akuokos studie (2015). Studiens vårdare på det studerade 

barnhemmet beskriver vikten av att krama och fysiskt vara nära ett barn. De menade 

bland annat att fysisk närvaro ger upphov till lättnad och trygghet för barnen. 

Eriksson (Wiklund Gustin & Lindwall 2012) beskriver även att olika miljöer påverkar 

hur människor upplever vården. Med miljö menar Eriksson fysiska miljöer, 

relationsmässiga miljöer och människans inre miljö. Genom att skapa positiva 

miljöer kan patienten uppleva ökad trygghet. Eriksson menar att det är 

sjuksköterskans ansvar att se till att patienten kan uppleva trygghet. 

“...Sjuksköterskan har ett ansvar att se till att patienten kan känna sig trygg, såväl 

fysiskt som psykiskt. Det kan handla om allt från att se till att patienten inte faller 

eller får trycksår, till att han eller hon inte känner sig hotad och kränkt av 

medpatienter eller personal.” (Wiklund Gustin & Lindwall 2012 s. 121). 

 

FORSKNINGSETISK DISKUSSION 
 

Deltagarna i studien utsattes inte för utnyttjande, skada eller dylikt och respekten för 

självbestämmande och frihet aktades. Deltagarna fick god information för att kunna 

fatta beslut om att ge samtycke till deltagande. Även andra personer inblandade 

såsom ledningen fick adekvat information innan tillstånd gavs. En analys av nytta och 

risk genomfördes under studiens projektering för att inte riskera att utsätta 

deltagarna för onödigt lidande. Författarna utgick ifrån “göra gott, inte skada-

principen” där respondenternas välbefinnande stod i fokus (jfr. Kjellström 2012). 

Genom att ha fokus på det positiva i omvårdnaden och inte ta upp respondenternas 

bakgrund under intervjun, minimerades emotionella risker som skulle kunna vara 

aktuella. Då dessa risker ändå fanns under intervjun, med anledning till ämnet, 

uppmanades respondenterna att känna friheten att avstå från att besvara frågan om 

denna väckte obehag. (jfr. Kjellström 2012). Författarna har tagit hänsyn till 
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Personuppgiftslagen (1998:204) som skyddar människovärdet så att 

studiedeltagarna inte utnyttjas under forskning. 

Respondenterna informerades om konfidentialitet både muntligt och skriftligt. De 

garanterades skyddande av identitet i relation till den insamlade datan (jfr. 

Kjellström 2012). Ingen obehörig har haft tillgång till den insamlade datan och i 

utformning av arbetet och muntliga redogörelser har deltagarnas konfidentialitet 

värnats. Kjellström (2012) menar att respondenterna ska erbjudas ta del av resultatet 

då de kan ha användning av detta. Deltagarna kommer därför att få ta del av en 

sammanfattning av studiens resultat. 

Författarna är självkritiska till att mindre uppmärksamhet gavs till praktisk 

omvårdnad såsom att tillgodose barnens behov av kläder, mat och så vidare trots att 

dessa ändå är en del av sjuksköterskans uppgifter. Däremot anser vi att fokus på 

bemötande har varit lämpligt då detta är applicerbart oberoende av 

omvårdnadsmiljön. 

Vi som författare är medvetna om att forskarens perspektiv kan påverka 

forskningsprocessen. Perspektiven formas av forskarens kultur, bakgrund och 

erfarenheter. Genom att vi som författare har god kännedom om både Sveriges och 

Colombias kultur anser vi att oss kunnat minimera en del av risken för att få ett allt 

för snävt perspektiv, vilket skulle kunnat påverka forskningsresultatet. 

 

KONKLUSION 
 

Till skillnad från Colombia är det i Sverige mindre vanligt med barnhem. Utsatta 

barn och barn i svåra situationer får istället hjälp via ett familjehem. Den stödjande 

familjen hjälper till, tar hand om och stöttar barnet i sitt egna hem, med hjälp och 

stöd från bland annat socialtjänsten (Familjehemmet 2017). 

I barnhemmet vi besökt lever och växer barnen upp i en annan miljö jämfört med 

utsatta barn i Sverige, vilket kan påverka barnen på olika sätt utifrån teorier och 

studier som presenterades i bakgrunden. Författarna är medvetna om att det finns 

kulturella skillnader mellan Sverige och Colombia där exempelvis synen på 

föräldraskap, uppfostran och även fysisk kontakt skiljer sig åt. 
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Förvisso tror författarna att de erfarenheter av omvårdnad från våra respondenter, 

kan presenteras som exempel på god omvårdnad som skulle kunna appliceras även i 

Sverige. Förhoppningsvis utgör detta betydelsefull vägledning i förbättring av 

omvårdnaden för personal som i olika yrkessituationer möter barn med liknande 

bakgrund. 

Det krävs dock mer forskning kring omvårdnad av barn med jämförbar bakgrund i 

Sverige samt utanför barnhemsområden. Studier skulle kunna genomföras på 

exempelvis klinisk verksamhet, där barnen är patienter eller anhöriga till patienter. 

Särskilt intressant skulle det vara att studera vården som ensamkommande 

flyktingbarn får i Sverige. 
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Bilaga 1. Tillståndsbrev 

Vuxna personens erfarenheter av god omvårdnad under uppväxt på 

barnhem 

Denna studie kommer att genomföras med personer som växte upp på barnhem, som 
nu är 18 år eller äldre och arbetar på barnhem. Syftet med studien är att undersöka 
vad god omvårdnad betydde för dessa personer. Genom studien hoppas vi kunna 
bidra till en förbättring av vården som ges till barn i liknande situationer. 

Undersökningen består av enskilda intervjuer. Vi kommer ställa frågor om 
upplevelsen av att växa upp på barnhem med fokus på god omsorg. Intervjuerna 
kommer att spelas in på ljudband. Vi tror att den erfarenheten som deltagarna har är 
viktig då de har upplevt omsorg från båda vinklar, givande och tagande. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Allt deltagarna säger ska 
behandlas konfidentiellt, dvs. att deltagarnas identitet inte röjs vare sig under 
bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Intervjuerna 
avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna 
för att deltagarnas identitet inte ska kunna koppla till svaren. Inga obehöriga har 
tillgång till intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

Vi som genomför studien är två sjuksköterskestudenter som läser sista året av 
utbildningen. Den information vi får kommer att analyseras av oss under 
handledning. Resultaten kommer att sammanställas i en kandidatuppsats inom 
ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet. 

Genom detta brev ber vi ledningen på barnhemmet där deltagarna arbetar om 
tillstånd att genomföra denna undersökning. Får vi lov att genomföra denna studie? 
Vi ber er kryssa för ert svar i rutorna nedan och signera med namnteckning. Vi ber att 
ni sedan returnerar det här brevet i bifogat, frankerat kuvert eller lämnar det till oss 
personligen. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första hand: 

  

Vänligen 

 

Betty Lennartsson                      Olof Linde                       Handledare 

leanis.aldana@gmail.com         0113@live.se                   Mats Lundström 

Tel. +46724257059                    Tel. +46725028867       mats.o.lundstrom@umu.se 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Svar: ❒Ja 

 Datum……………… 

 Namnteckning:…………………………………………………… 



 
 

Bilaga 2. Deltagandebrev 

Vuxna personens erfarenheter av god omvårdnad under uppväxt på 

barnhem 

Denna studie och detta informationsbrev vänder sig till dig som växt upp på barnhem 
och som nu är 18 år eller äldre samt idag arbetar på barnhem. Syftet med studien är 
att undersöka vad god omvårdnad betydde för dig som blivit omhändertagen av en 
institution. Genom studien hoppas vi kunna bidra till en förbättring av vården som 
ges till barn i liknande situationer. 

Undersökningen består av enskilda intervjuer. Vi kommer ställa frågor om din 
upplevelse av att växa upp på barnhem med fokus på god omsorg. Intervjuerna 
kommer att spelas in på ljudband. Vi tror att din erfarenhet är viktig då du själv har 
fått omsorg och nu som vuxen arbetar på barnhem. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om du ställer upp för en 
intervju så kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt, dvs. att din identitet 
inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av 
resultaten. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, 
förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla 
personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för 
dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

Vi som genomför studien är två sjuksköterskestudenter som läser sista året av 
utbildningen. Den information vi får kommer att analyseras av oss under 
handledning. Resultaten kommer att sammanställas i en kandidatuppsats inom 
ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Accepterar du att delta i 
intervjustudien? Vi ber att du kryssar för ditt svar i rutorna nedan och signerar med 
din namnteckning. Vi ber dig sedan att returnera det här brevet i bifogat, frankerat 
kuvert eller lämnas till oss personligen. Vid eventuella frågor angående studien, 
kontakta i första hand: 

  

Vänligen 

 

Betty Lennartsson                      Olof Linde                            Handledare 

leanis.aldana@gmail.com        0113@live.se                        Mats Lundström 

Tel. +46724257059                   Tel. +46725028867           mats.o.lundstrom@umu.se 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Svar: ❒Ja 

Datum………………  

Namnteckning:…………………………………………………… 



 
 

Bilaga 3. Frågeguide: 

Studiens syfte kommer att besvaras med följande frågeställning: 

Frågorna är uppdelade i tre delar: barn & vårdare 

Barn: 

Berätta om dagen då du kom till barnhemmet, hur upplevde du bemötandet och 

välkomnandet du fick? 

Vad gjorde personalen för att få dig att känna dig välkommen? 

Beskriv om en händelse/händelser när du upplevde att personalen tog väl hand om 

dig - gav god omsorg? Ge några konkreta exempel? 

Vad var viktigt för att du skulle känna dig trygg på barnhemmet? 

Berätta om händelser då du känt dig ledsen, vad gjorde personalen för att trösta vid 

de här tillfällena? 

Vårdare: 

Beskriv några händelser då du som vårdgivare upplevde att du gav god omvårdnad? 

Hur märkte du det utifrån barnets reaktioner? 

Ge exempel på några typer av handlingar du utförde för att få barnet att känna sig väl 

omhändertagen? 

Hur har omvårdnaden du fick som barn på barnhemmet påverkat ditt sätt att vårda 

barnen som nu lever på barnhemmet? 

Vilka positiva erfarenheter har du tagit med dig i övergången mellan barn och 

vårdare? 

Hur skapar du en god relation mellan dig och barnen? 

Hur närmar du dig eller bemöter ett barn då du upplever att barnet har en jobbig 

period eller mår dåligt? 

Vad är viktigt för dig i omvårdnad av barn? 
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