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Sammanfattning 
På grund av den rådande flyktingkrisen har antalet ensamkommande barn som kommer till 

Sverige ökat dramatiskt under de senaste åren. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
boendepersonal upplevde relationen till ensamkommande barn utifrån ett alliansperspektiv. 

Detta undersöktes genom en kvalitativ studie där fyra semi-strukturerade intervjuer 
genomfördes med boendepersonal från två olika HVB för asylsökande ensamkommande barn. 
Empirin analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet för studien 

visade att boendepersonalen upplevde att relationen till barnen var komplex då ett flertal 
faktorer inverkade på relationsbyggandet. Allians visade sig vara ett användbart begrepp 

utifrån vissa aspekter men kunde inte beskriva relationen i sin helhet. 
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1 Inledning 
Över 60 miljoner människor befinner sig idag i en flyktingliknande situation världen över, 
varav ungefär 30 miljoner av dessa är barn under 18 år (Rädda Barnen, 2015). Under år 2015 
var Sverige det land i Europa som tog emot flest asylsökande ensamkommande barn, följt av 
Tyskland (Migrationsverket, 2015). Forskning visar att de barn som befinner sig i en 
asylprocess kan vara mycket sårbara och att processen kan vara påfrestande för barnet 
(Hopkins & Hill, 2010). Ensamkommande barn löper också större risk att drabbas av oro och 
depression än andra barn (Hodes, Kramer & Sanchez-Cao, 2012). Att barnet kommer ensam 
till ett land kan göra vistelsen i det nya landet särskilt svår då barnen ofta känner stor saknad 
efter sina föräldrar, men ibland kan relationen till familjen även vara komplicerad (Kohli & 
Mather, 2003). Trots att dessa barn ofta har traumatiska erfarenheter i bagaget (Hopkins & 
Hill, 2010), visar många barn på en motståndskraft som hjälper dem hantera den situation de 
befinner sig i (Rutter, 2012). 
 
Asylprocessen kan som ovan nämnt vara påfrestande för barnet (Hopkins & Hill, 2010). Hur 
ser då barnens situation ut under den tid de väntar på att få besked om permanent 
uppehållstillstånd (PUT) i Sverige? Under asylprocessen blir de flesta ensamkommande barn 
placerade på hem för vård eller boende (HVB) (Socialstyrelsen, 2013) vilka har till uppdrag 
att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran enligt 3 kap. 1 §, i Socialtjänstförordningen (SoF, 
2001:937). Handläggningstiderna hos Migrationsverket kan ta lång tid på grund av den 
rådande flyktingkrisen (Migrationsverket 2016), vilket påverkar barnens vistelsetid på HVB 
för asylsökande. 
 
På HVB för asylsökande ensamkommande barn måste det finnas personal dygnet runt, enligt 
2 kap. 3 §, i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende 
(SOSFS), 2003:20. Personalens utbildningsbakgrund och erfarenheter kan variera, men 
verksamheten ska bygga på förtroende och samarbete mellan personalen och de barn som bor 
på hemmet. Verksamheten ska också utformas så att vistelsen på boendet upplevs som 
meningsfull (SoF 2001:937, 3 kap. 3 §, 5 §). Dorrer, McIntosh, Punch och Emond, (2010) 
poängterar att HVB-verksamheten pågår i spänningen mellan att vara både ett hem och en 
arbetsplats. I en studie av Kohli (2006) framkommer att relationen mellan personal och barn 
kan vara komplex då den kan inrymma flera parallella roller och förväntningar från både 
barnens och personalens sida. Resultatet visade att socialarbetarna som deltog i studien antog 
tre olika roller i relation till barnet, vilka utgjordes av den “praktiska hjälparen”, den 
“terapeutiska hjälparen” och “vännen”. I en studie av Malmsten (2014) framkommer barnens 
syn på relationen mellan boendepersonal och barn där det visar sig att de ofta tillskriver 
personalen familjära roller vilket kunde fungera som substitut för den biologiska familjen. 
Trots att barnen ofta såg på personalen som familj framkommer det även att barnen inte alltid 
ansåg det vara optimalt att skapa långvariga relationer då de visste att vistelsen på boendet 
skulle vara begränsad. 
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Hur bör man som professionell förhålla sig till närhet och distans i relationen med tanke på att 
barnets vistelse på HVB är temporär? Författarna Røkenes och Hanssen (2007) anser att man 
som professionell bör reflektera kring under vilka omständigheter man bör skapa en nära 
relation till en klient. De menar att det i socialt arbete finns situationer då det varken är 
naturligt eller lämpligt att skapa en varaktig relation till varandra, exempelvis om man som 
professionell är medveten om att kontakten kommer att avbrytas. Vidare menar författarna att 
det är viktigt att ta i beaktning om det finns möjlighet att följa upp eller trappa ner kontakten 
till barnet (ibid).  
 
Hur kan man då som boendepersonal förhålla sig till relationsbyggande med tanke på att 
barnet befinner sig i en asylprocess? När det gäller att förstå relationens betydelse i en 
terapeutisk kontext har begreppet allians använts för att mäta sambandet mellan goda 
terapiresultat och allians i en relation (Lambert, 2013). Enligt Bordin (1994) var allians det 
som hade störst betydelse för att terapin skulle ge goda resultat. Skulle allians kunna vara ett 
relevant begrepp för att förstå relationen mellan boendepersonal och barn? På vilket sätt 
skulle allians i sådana fall kunna användas för att förstå relationen mellan boendepersonal och 
barn? 
 
Vi finner det intressant att studera alliansfenomenet i en annan kontext än i den terapeut-
klientrelation som det återfinns i och som allians traditionellt förknippas med. Med denna 
studie ämnar vi att undersöka hur boendepersonal upplever relationen till ensamkommande 
barn i en asylprocess och om relationen kan förstås utifrån begreppet allians. Detta vill vi göra 
genom att specifikt rikta in oss mot personal som arbetar på HVB för asylsökande 
ensamkommande barn då denna yrkesgrupp som har vuxit i takt med att de ensamkommande 
barnen blir allt fler i vårt samhälle på grund av den oroliga omvärldssituationen 
(Migrationsverket, 2016). 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur boendepersonal upplever relationen till ensamkommande barn i en 
asylprocess utifrån ett alliansperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka yttre faktorer kan inverka på relationen mellan boendepersonal och 

ensamkommande barn? 
2. Hur beskriver boendepersonal relationsbyggandet till ensamkommande barn som 

befinner sig i in en asylprocess? 
  



 

3 
 

2 Metod 
Då syftet med studien var att undersöka hur boendepersonal upplever relationen till 
asylsökande ensamkommande barn användes en kvalitativ metod då denna metod enligt 
Bryman (2011) kan möjliggöra en djupare förståelse för ett fenomen och hur det är 
konstruerat till skillnad från en kvantitativ metod. Det som mest utmärker kvalitativ forskning 
är ”den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de 
studerade personernas eget perspektiv” (Bryman, 1997, s 77). I detta kapitel redogör vi för val 
av urvalsmetod, tillvägagångssätt och analysmetod såväl som ansvarsfördelning, förförståelse, 
sökord samt etiska överväganden. Vidare reflekterar vi gällande riskerna och nyttan med 
denna studie. 

2.1 Ansvarsfördelning 
Arbetet med denna studie har skett på ett sådant sätt att båda har bidragit med lika stor 
arbetsinsats. I ett inledande skede delades uppsatsens olika kapitel upp mellan oss, men har 
under arbetets gång bearbetats och skrivits om av oss båda i sådan stor utsträckning att den 
slutgiltiga uppsatsen i sin helhet är att betrakta som gemensamt skriven. Vi är därför 
gemensamt ansvariga för studien i sin helhet. Det är endast genomförandet och 
transkriberingen av intervjuerna som delades upp lika. 

2.2 Förförståelse 
Denscombe (2016) menar att forskning aldrig kan vara helt objektiv då den alltid påverkas av 
forskaren. Vår förförståelse i ämnet utgörs av att vi själva har arbetat med asylsökande 
ensamkommande barn på HVB. För att motverka att förförståelsen påverkar studien i allt för 
hög grad menar Denscombe (2016) att man som forskare bör reflektera över vilken inverkan 
man haft på materialet, samt att man bör eftersträva ett öppet sinne vid analysen av 
datamaterialet. Vår förförståelse för verksamheterna och arbetsuppgifterna kan exempelvis ha 
påverkat genomförandet av studien och kanske särskilt utformandet av intervjuguiden samt 
analysen av resultaten. För att undvika detta har vi under tiden för studien löpande tagit till 
oss feedback på vårt skrivna material av medstudenter samt vår handledare.  

2.3 Litteratursökning 
Den litteratur som har använts i denna uppsats utgörs främst av fackgranskade 
forskningsartiklar men även böcker, lagrum och information hämtad från vissa myndigheter 
och organisationers internetsidor. Forskningsartiklarna är hämtade från databasen SocINDEX 
där vi har använt oss av sökord som ”Residential care AND child AND alliance” vilket 
resulterade i 52 träffar av vilka vi använde oss av två artiklar vilka kunde tillföra något till 
studiens syfte. Sökorden ”Asylum seeking minors” gav 31 träffar av vilka en artikel valdes ut 
då den lämpade sig bäst för studien. ”Unaccompanied asylum seeking children AND needs” 
resulterade i 26 träffar av vilka två ansågs vara relevanta för syftet. Sökorden har även 
använts i fler kombinationer och litteraturen har också använts för att spåra annan aktuell 
litteratur som blivit refererad i texten. 

2.4 Urval 
Rekryteringen av respondenterna för intervjun gjordes genom ett målinriktat urval. Bryman 
(2011) menar att ett målinriktat urval i grunden är strategisk då forskaren gör sitt urval utifrån 
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en önskan om att intervjua personer som är relevanta för problemformuleringen. Den brist vi 
kan se med ett bekvämlighetsurval är att det kan vara svårt att generalisera resultaten eftersom 
att det är ett icke-slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Vår förhoppning med denna 
urvalsmetod var dock att den skulle hjälpa oss att skapa överrensstämmelse mellan våra 
forskningsfrågor och urvalet. De kriterier som vi satte upp för våra intervjupersoner var 
följande: 
 

1. Att de arbetar på ett HVB för asylsökande ensamkommande flyktingbarn 
2. Att de varit tillsvidareanställda sedan minst 5 månader 
3. I sin anställning ha minst ett kontaktpersonsuppdrag 

 
Motiveringen till inkluderingskriterium nummer ett var för att kunna svara på våra 
forskningsfrågor då det var boendepersonalens upplevelse av relationen till ensamkommande 
barnens asylprocess som vi önskade undersöka. Kriterium nummer två sattes först och främst 
för att personalen skulle ha arbetat tillräckligt lång tid för att skapa en relation till barnen på 
boendena. Det är dock svårt att bedöma vad som kan anses som tillräckligt lång tid för 
relationsskapande. Minimigränsen på fem månader sattes därför för att öppna upp 
möjligheterna för att hitta fler respondenter då det under år 2015 startades ett flertal nya 
asylboenden i undersökningskommunen på grund av den rådande flyktingkrisen. 
Anställningsformen var också viktig för vårt urval då vi ansåg att det kunde påverka 
intervjupersonernas förhållningsätt till relationen beroende på om deras anställning var att 
betrakta som långvarig eller temporär. Kriterium nummer tre sattes för att ett 
kontaktpersonsuppdrag innebär ett större ansvar för den individ man är kontaktperson till. 
Dessa kriterier utesluter därmed personal som är timanställd samt nattpersonal.  
 
Då urvalet bestod av endast fyra intervjupersoner kan detta ha utgjort en begränsning för vår 
studie. Risken finns att vi har gått miste om betydelsefulla aspekter av forskningsfrågan med 
vårt begränsade urval. Då urvalet var strategiskt utfört lyckades vi dock rekrytera 
intervjupersoner som tillsammans representerade en heterogen grupp med avseende till kön, 
ålder, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Detta hoppas vi kan ha bidragit till en 
nyanserad bild av relationsbyggande mellan boendepersonal och barn trots få deltagare. 

2.5 Tillvägagångssätt 
För intervjuerna kontaktades fyra respondenter från två HVB för asylsökande 
ensamkommande barn i en kommun i Sverige. Vi strävade efter en så jämn könsfördelning 
som möjligt, vilket vi också lyckade med i den bemärkelsen att en kvinna och en man 
representerade båda boendena. Intervjupersonerna var i olika åldrar och hade olika 
utbildnings- och arbetslivserfarenheter. Syftet med att rekrytera personer med olika kön och 
bakgrund var att få en så bred och nyanserad bild av forskningsfrågan som möjligt. 
Intervjupersonerna blev till en början muntligt informerade om studien och fick därmed 
möjlighet till att tacka ja eller nej till medverkan i studien. Till de intervjupersoner som 
samtyckt till att medverka i studien skickades ett informationsbrev ut till respektive deltagare 
för att tydliggöra vad det innebar att delta i studien (Bilaga 2). Vi valde att dela upp 
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intervjuerna mellan oss då vi ansåg att situationen skulle kunna upplevas obekväm för 
intervjupersonen om vi var två personer som genomförde intervjun. 

För insamlandet av empiri användes semistrukturerade intervjuer där vi utgick från en 
intervjuguide vars teman och vissa huvudfrågor var definierade på förhand (Bilaga 1). Denna 
typ av intervju lämnar dock utrymme för eventuella utsvävningar från intervjuguiden i det fall 
intervjupersonen tar upp något oväntat intressant. Målet med denna metod är att få alla 
intervjupersoner att reflektera över samma frågor, vilket också kan innebära att man som 
intervjuare måste ställa delfrågor i samband med huvudfrågorna i de fall intervjupersonen ger 
otillräckliga svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Bryman (2011) menar att intervjuprocessen 
i en semistrukturerad intervju är flexibel i den bemärkelsen att frågornas ordningsföljd kan 
varieras. Några av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde vissa av frågorna som svåra 
att svara på, vilket gjorde att vi till viss del var tvungna att omformulera vissa av frågorna. 
Detta kan ha gjort att studiens resultat blivit annorlunda om vi formulerat frågorna på ett annat 
sätt. Inspelning av intervjuerna skedde med hjälp av ljudinspelningsfunktionen på en 
mobiltelefon eller en diktafon och intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. Ljudfilerna 
raderades så snart materialet var transkriberat och avidentifierat. 

2.6 Kvalitativ innehållsanalys 
I studien valde vi att analysera den insamlade empirin med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
då denna analysmetod generellt används när syftet med studien är att beskriva ett fenomen 
(Hsieh & Shannon, 2005). Vi anser att denna analysmetod var relevant för vår studie då 
relationen mellan boendepersonal och ensamkommande barn kan betraktas som ett fenomen. 
En risk vi dock såg med denna analysmetod var att vår förförståelse i ämnet kunde påverka 
vår tolkning av empirin och vilka delar vi valde att lyfta fram som centrala för att besvara vårt 
syfte. För att motverka en allt för stor subjektiv tolkning av materialet var vi därför noggranna 
med att analysera empirin tillsammans. 
 
Enligt Granheim och Lundman (2004) startar analysprocessen genom att lyfta fram 
meningsbärande enheter ur texten, vilket författarna definierar som ord, meningar eller 
stycken som innehåller aspekter relaterade till varandra. Analysen av vår empiri startade 
genom upprepade genomläsningar av det transkriberade materialet, varefter vi lyfte ut 
meningsbärande enheter ur materialet som ansågs vara relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. Vidare kodade vi de meningsbärande enheterna för att sedan sortera dem i 
kategorier, detta för att som Granheim och Lundman (2004) beskriver, synliggöra textens 
manifesta innehåll. Det manifesta innehållet rör sig på en deskriptiv nivå och påvisar det som 
direkt uttalas i texten. Därefter formulerade vi teman utifrån kategorierna för att få en djupare 
förståelse för det latenta innehållet i texten, vilket utgörs av en tolkning av de underliggande 
meningarna i texten (ibid). 

2.7 Etiska överväganden 
Bryman (2011) presenterar fyra kriterier som är viktiga att ta hänsyn till gällande 
forskningsetik. Dessa består av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
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Informationskravet handlar om att berörda personer ska informeras om undersökningens syfte 
och vilka moment som ingår i undersökningen samt informera att deltagandet är frivilligt 
(Bryman, 2011). Detta har i studien beaktats dels genom ett informationsbrev samt genom att 
muntligt berätta om studiens syfte och deltagarnas frivillighet. Eftersom att information och 
samtycke är två centrala aspekter av de etiska övervägandena har vi strävat efter att formulera 
oss på ett lättförståeligt sätt vilket ökar sannolikheten för att deltagarna kan tillgodose sig 
informationen på ett fullständigt sätt. Då det teoretiska perspektivet allians genomsyrade 
denna studie strävade vi även efter att ge en bakgrund för begreppet under intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att själva bestämma om de vill 
medverka eller inte (Bryman, 2011). Samtycke inhämtades muntligt både innan och under 
intervjutillfället för att säkerställa intervjupersonernas samtycke. Vi ansåg att det var viktigt 
med ett säkerställande av samtycke vid två tillfällen då deltagarna på så sätt får möjlighet att 
fundera över beslutet att delta. En brist vi kan se med vårt tillvägagångssätt med denna studie 
är att deltagarna på grund av tidsbrist inte har fått ta del av det transkriberade materialet innan 
det använts i studien. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter i studien bör behandlas konfidentiellt 
vilket innebär att uppgifter ska förvaras på ett sådant säkert sätt att det inte riskerar att hamna i 
obehöriga händer samt inte kunna spåras till enskilda individer (Bryman, 2011). Intervjuerna 
spelades in med en mobiltelefon eller diktafon, men ljudfilen raderades så snart materialet var 
transkriberat och avidentifierat. Uppgifter som exempelvis namn, ålder, ort och arbetsplats har 
inte presenteras i materialet med hänsyn till deltagarna i studien.  
 
Nyttjandekravet innebär att datamaterialet endast får använts till forskningsändamålet 
(Bryman, 2011). Detta har vi beaktat genom att materialet endast har använts i denna studie. 

2.8 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Då kvalitativ forskning oftast inte är möjlig att upprepa på samma sätt som exempelvis ett 
naturvetenskapligt experiment, går forskningens trovärdighet och kvalité inte att bedöma 
utifrån de kriterier som används för kvantitativ forskning. Det är mer relevant att för 
kvalitativa studier tala om forskningens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
(Denscombe, 2016). För att stärka denna studies trovärdighet har vi använt oss av 
forskartriangulering som innebär att flera forskare studerar materialet. Gällande pålitligheten i 
en kvalitativ studie där intervjuer används som datainsamlingsmetod, blir forskarens ”jag” 
nära sammanbunden med forskningsinstrumentet (ibid). För att undvika att våra unika 
personligheter skulle påverka forskningsinstrumentet i allt för stor utsträckning, har 
intervjuguiden gemensamt arbetats fram av oss författare, samt lästs av medstudenter och vår 
handledare. Vidare bör det vara möjligt för läsaren att granska forskningsprocessen för att 
kunna bedöma pålitligheten (ibid). För detta har vi i så stor utsträckning som möjlig försökt 
ge en tydlig redogörelse av val för metoder, analys och beslut som ligger till grund för 
studiens genomförande och dess procedurer. En konsekvens av att den kvalitativa forskningen 
söker en djupare förståelse av ett begränsat antal studiedeltagare, blir resultaten svåra att 
generalisera på en större population (Denscombe, 2016). Vi anser därför att det är upp till 
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läsaren att bedöma i vilken grad informationen i denna studie går att överföras till andra 
jämförbara fall. 

2.9 Risk och nytta 
De risker som vi i denna studie har övervägt är bland annat att deltagarna eventuellt kunde 
uppleva vissa frågor som alltför personliga då deras arbetsredskap i detta fall är den egna 
människan med deras unika personlighet och förhållningssätt. Genom användandet av en 
semistrukturerad intervju möjliggjordes att vi kunde omformulera oss eller ställa en annan 
fråga om vi märkte att intervjupersonen blev obekväm med frågan. Vid intervjutillfällena 
försökte vi att vara finkänsliga samt arbetade aktivt för att skapa en avslappnad stämning i 
rummet. Då vi undersökte relationen mellan boendepersonal och barn utifrån 
boendepersonalens perspektiv, undvek vi risken att sätta barnet i en utsatt situation där de 
skulle blivit intervjuade av för dem okända personer.  
 
Trots att det finns vissa risker med denna studie anser vi att nyttan ändå överväger riskerna. 
Syftet med studien var att undersöka hur boendepersonal upplever relationen till 
ensamkommande barn i en asylprocess utifrån ett alliansperspektiv. Nyttan med studien kan 
därmed vara att få en fördjupad förståelse för relationen som fenomen vilket förhoppningsvis 
skulle kunna användas i boendepersonals dagliga arbete med ensamkommande barn. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
I vår studie presenteras allians som teoretiskt perspektiv för att undersöka om denna teori kan 
ge en djupare förståelse för vad som karaktäriserar relationen mellan boendepersonal och 
asylsökande ensamkommande barn i en HVB-kontext. I teorikapitlet nedan presenteras allians 
i relationen mellan klient och terapeut, alliansens beståndsdelar samt hur socialarbetare i 
andra yrkessituationer kan arbeta med allians. 

3.1 Allians i terapeut och klientrelationer 
Vad är det som avgör om en människa lyckas få till stånd en positiv förändring i sitt liv? 
Forskning visar att utfallet av en psykoterapibehandling sällan eller aldrig endast beror på en 
specifik terapimetod och dess tekniker, utan att det snarare har visat sig bero på det som 
forskare kallar för gemensamma faktorer (common factors) (Lambert, 2013). En sådan 
generell faktor som kanske har störst betydelse för utfallet av behandling är det som forskare 
kallar för den terapeutiska relationen eller alliansen mellan terapeut och klient (Johansson, 
2006). Johansson (2006) konstaterar att det i litteraturen av allians används olika benämningar 
på i stort sett samma fenomen. Dessa benämningar är bland annat: terapeutisk allians, 
terapeutisk relation, hjälpande allians, arbetsallians. I vår studie använder vi oss endast av 
begreppet allians. 
 
Grunden till relationen mellan klient och terapeut utgörs av att en klient söker hjälp till 
förändring hos en terapeut. Då klienten själv söker hjälp av en anledning anses personen vara 
aktiv i sitt sökande efter en förändringsprocess. Vidare kan allians mellan klient och terapeut 
kännetecknas av mer än bara en relation och att begreppet allians är specifikt kopplat till 
klient-terapeutrelationen menar Horvath (1994). Allians har använts för att förutspå 
terapiresultat hos en klient (Lambert, 2013). Alliansbegreppet har även använts till att belysa 
relationsmönster hos patienten. Detta med anledning av att det i alliansrelationen ofta 
framkommer särskilda mönster som också avspeglas i andra relationer. Det gör att terapeuten 
med hjälp av allians också kan leda individen till en positiv förändring även i dess övriga 
relationer (Horvath & Greenberg, 1994). 
 
Horvarth och Greenberg (1994) menar att klient och terapeut tillsammans bidrar till att skapa 
alliansen. Hinder i relationen som att personerna exempelvis har svårt att “klicka” med 
varandra, inte är överens om vilka mål som individen bör uppnå eller svårigheter med tillit 
kan göra det svårt att skapa allians. Samtidigt visar det sig att för att få goda terapiresultat 
behöver alliansen inte vara stark från början utan det räcker med att alliansen är “good 
enough” (Bordin, 1994). Vad kännetecknar då allians? Kåver (2011) förklarar allians som ett 
paraplybegrepp och menar att de tre viktigaste alliansfaktorerna är: Känslomässigt positiv 
bindning, trygghet/tillit och samsyn om mål. 

3.2 Känslomässig positiv bindning 
Johansson (2006) menar att en del i alliansen utgörs av en känslomässig relationell aspekt 
som inkluderar det känslomässiga bandet mellan terapeuten och klienten. Det känslomässiga 
bandet till varandra visade sig också vara särskilt viktigt i fråga om att skapa allians. Kåver 
(2011) anser att terapiarbetet underlättas av att de berörda parterna tycker om varandra. Som 
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terapeut handlar det om att se bortom ”problemen” och istället se till personens resurser. 
Vidare menar Kåver (2011) att humor och gemensamma intressen kan underlätta för att dessa 
känslor ska uppstå. Bordin (1994) anser att bindning mellan personerna i en terapeutisk 
relation ofta uppkommer genom deras upplevelse av en delad aktivitet. Denna känsla kan 
yttra sig i form av att gilla den andre, känna förtroende och respekt samt en känsla av en 
gemensam förståelse. Den känslomässiga bindningen kan dock se ut på olika sätt då 
upplevelsen av gemensamma aktiviteter kan variera. 

3.3 Tillit och trygghet 
En annan del i alliansbegreppet menar Kåver (2011) handlar om tillit och trygghet. För att 
kunna skapa tillit och trygghet anser Kåver (2011) att det är viktigt med en trygg plats för 
terapin, tydlighet gällande ramar och förväntningar, att terapeuten visar en 
härbärgeringsförmåga samt att klienten känner sig respekterad. För att skapa denna trygghet 
bör terapeuten också förmedla hopp genom att erbjuda sin närvaro och kompetens samt visa 
empati och välvillighet. Bordin (1994) menar också att det är viktigt att skapa en gemensam 
förståelse för syfte och metod med samtalen. En dold agenda från terapeutens sida kan skada 
förtroendet för alliansen rejält. 

3.4 Samsyn om mål 
Ytterligare en del av allians utgörs enligt Johansson (2006) av en samarbetsaspekt som 
innebär en samsyn om mål och tekniker för att nå målen. Gällande mål i den terapeutiska 
relationen menar Bordin (1994) att samarbete är en viktig del av alliansbyggandet. Att 
formulera ett gemensamt mål som inrymmer individens svårigheter och möjligheter på ett bra 
sätt kan vara svårt. Det är därför viktigt att de båda parterna samtalar noggrant kring vilka mål 
som kan vara lämpliga. Samarbetet möjliggörs genom att från terapeutens sida verkligen 
lyssna in och stötta klientens egna resurser. Kåver (2011) betonar vikten av tydlighet från 
terapeutens sida för att hjälpa och motivera klienten till rimliga och konkreta mål. Vidare 
menar Bordin (1994) att det är viktigt att klient och terapeut tillsammans aktivt arbetar för att 
uppfylla målen som sätts upp. En målformulering räcker oftast inte till som enskild faktor för 
att en allians ska byggas. 

3.5 Alliansens effekt 
Som tidigare nämnts kan allians ha en god inverkan på terapiresultaten och utfallet behöver 
inte nödvändigtvis bero på hur lång tid relationen har existerat (Horvarth & Greenberg, 1994). 
Johansson (2006) menar dock att det råder en diskussion kring om allians är en förutsättning 
för att valda behandlingsmetoder ska fungera eller om den utgör en viktig beståndsdel i sig 
själv. Rogers (1957) framhåller att relationen mellan klient och terapeut kan vara behandlande 
i sig. Gällande relationens effekter visade en studie av Henry och Strupp (1994) att de 
patienter som var nöjda med utfallet inte främst ansåg att det hade att göra med en reducering 
av symptom utan snarare handlade det om att de upplevt utveckling i deras relationer och 
självförtroende. 

3.6 Socialarbetare och allians 
Även om alliansbegreppet främst förekommer i relationen mellan klient och terapeut så kan 
allians också förstås i andra kontexter (Johansson, 2006). I boken allianser – värderingar, 
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teorier och metoder i socialt arbete av Tjersland, Engen & Jansen (2011) riktar sig författarna 
till alla ”typer” av socialarbetare när de talar om allians. Vidare anser författarna att en av de 
viktigaste uppgifterna som socialarbetare har är att försöka alliera sig med de sidor hos 
klienten som vill ha en förändring till det bättre. Författaren anser att förändring endast kan 
komma från människan själv och att det därmed är relevant att hjälpa individen till att 
upprätthålla fokus på vad som motiverar till förändring. Som socialarbetare bör man prioritera 
att alliera sig med det hos individen som väcker hopp. Författarna argumenterar också för att 
socialarbetare bör söka efter något hos den andre som berör dem själva i syfte att skapa 
allians. De menar på att allianser och anknytning är lika betydelsefulla i relation till unga 
människor såväl som i individualterapi för vuxna. 
 
Sammanfattningsvis härrör allians från relationen mellan en terapeut och klient där begreppet 
används för att förutspå terapiutfall och förklara relationsmönster. I vissa fall kan dock allians 
förstås i andra kontexter där en professionell och en individ bygger en relation inom en 
professionell kontext. De tre beståndsdelarna: positiv känslomässig bindning, tillit/trygghet 
och samsyn om mål bidrar till att skapa allians. Då syftet med vår studie är att undersöka hur 
boendepersonal upplever relationen till ensamkommande barn i en asylprocess skulle andra 
teorier kunna användas för att för att förklara relationen mellan den professionella och 
individen. Vi har valt att använda oss av alliansperspektivet då det är en teori som beskriver 
relationsbyggande mellan en professionell och en individ vilka befinner sig i en professionell 
kontext. Utifrån alliansbegreppets tre beståndsdelar antar vi att det finns likheter i relationen 
mellan boendepersonal och barn samt klient och terapeut då man som professionell i båda 
fallen arbetar utifrån syftet att hjälpa den andre att hantera sin livssituation. Samtidigt ställer 
vi oss frågande till hur aktiv barnet är i sitt sökande av stöd och förändring hos den 
professionella i en HVB-kontext till skillnad från en klient i en terapikontext. Kan allians vara 
användbart för att förstå hur den professionella kan förhålla sig till relationsbyggande utifrån 
att barnen befinner sig i en asylprocess? 
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4 Kunskapsöversikt 
I detta kapitel redogör vi för kunskapsläget gällande ensamkommande barns behov och 
situation som asylsökande, boendekontexten samt komplexiteten i relationen mellan 
boendepersonal och barn. Vidare presenteras forskning kring allians i och utanför en HVB-
miljö. 

4.1 Det asylsökande ensamkommande barnet 
Hopkins och Hill (2010) menar att asylsökande ensamkommande barn har precis som alla 
andra barn många behov. Dessa behov kan dock se olika ut beroende på tidigare erfarenheter 
och på vilket sätt de hanterar den aktuella situationen. Gemensamt för ensamkommande 
asylsökande barn är att de befinner sig i en påfrestande situation då de flytt från hemlandet, 
separerats från familjen och kommit till ett helt nytt sammanhang. Asylprocessen kan också 
göra barnen särskilt sårbara då de väntar på besked om PUT. Författarna menar dock att det är 
viktigt att först och främst betrakta personerna som barn istället för att lägga för stor vikt vid 
deras status som asylsökande (ibid). I en svensk studie av Malmsten (2014) framkommer att 
barnen ofta finner det svårt att förstå sin asylprocess. Studiens resultat visade också att de 
ungdomar som hade en god man som inte hjälpte barnen i denna förståelse, var särskilt 
sårbara. Derluyn och Broekaert (2007) visar i sin forskning att risken för oro, depression, 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykisk ohälsa är högre hos 
ensamkommande barn än hos andra barn. Vidare framkom att ensamkommande barn mellan 
17-18 år hade fler depressiva symptom än övriga barn. Detta ansåg författarna troligen 
berodde på osäkerheten kring vad som kommer att hända efter deras artonårsdag. 
 
För de barn som lämnar hemmet utan sina föräldrar kan själva ivägsändandet vara 
komplicerat. De ensamkommande barnen kan vara sända till ett annat land av fler orsaker än 
av exempelvis rädsla för krig. Barnet kan ha blivit utvalt av familjen och ansetts särskilt 
värdefullt vilket gjort att familjen sänt iväg barnet. Barnet kan också ha blivit uppmanad att 
åka före till ett land för att bereda väg för familjen eller bli förmögen så att denne kan skicka 
familjen pengar. I många fall kan barnet stå i en outtalad eller uttalad tacksamhetsskuld till sin 
familj. I andra fall kan det vara just familjen som barnet flyr från om det är så att barnet på 
något sätt vanärat familjen. Relationen till familjen i hemlandet kan med andra ord vara 
komplicerad vilket kan göra vistelsen i det nya landet extra svår (Kohli & Mather, 2003). 

4.2 Boendekontexten och personalens kompetens 
Den boendeform som är vanligast för barn som kommer ensamma till Sverige är som tidigare 
nämnts, så kallade hem för vård eller boende (HVB), (Socialstyrelsen, 2013). Det är ett hem 
på uppdrag av socialtjänsten som tar emot enskilda personer för vård eller behandling i 
förening med ett boende (SoF 2001:937, 3 kap.1 §). Det som avses med vård i ett HVB är 
omvårdnad, stöd och fostran. På ett HVB för ensamkommande barn finns det ofta personal 
med varierande utbildning där yrkesgrupperna ofta utgörs av socionomer, socialpedagoger 
och beteendevetare. Personal med annan lämplig utbildning som också har relevant erfarenhet 
från arbete med barn och unga kan också arbeta på HVB (Socialstyrelsen, 2013). 
Kompetenskraven hos personalen beskrivs i Socialstyrelsens HVB-föreskrift (SOSFS 
2003:20, 2 kap. 2 §) Där kan man läsa att personal som ger vård eller behandling vid HVB 



 

12 
 

ska ha den utbildning, erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra de 
behandlingsmetoder som används i arbetet samt för att uppfylla verksamhetens mål. 
 
Enligt 3 kap. 3 §, i SoF 2001:937 ska HVB-verksamheten bygga på förtroende och samarbete 
mellan personalen och de barn som bor på hemmet, där den enskildes integritet ska 
respekteras. Verksamheten ska också utformas så att vistelsen på boendet upplevs som 
meningsfull. Alla insatser som görs ska anpassas så att de tillgodoser den enskildes 
individuella behov och förutsättningar. Ett HVB som tar emot barn och ungdomar som inte 
har fyllt 18 år måste enligt 2 kap. 3 §, i SOSFS 2003:20 tillhandahålla personal dygnet runt på 
boendet. Detta för att det ska vara möjligt för de unga att när som helst söka stöd och prata 
med en vuxen om det finns ett behov (Socialstyrelsen, 2013). 

4.3 Relationens komplexitet 
Kendrick (2012) menar att relationen mellan boendepersonal och barn i en HVB-kontext 
många gånger kan vara komplex då den ofta ämnar inrymma flera roller och förväntningar. I 
en studie av Dorrer et al. (2010) framkommer HVB-kontexten och ena sidan ämnar vara ett 
hem för barnen samtidigt som det är boendepersonalens arbetsplats. I intervjuerna med barnen 
i studien beskrev vissa att de inte betraktade boendet som ett hem då de hade sitt ursprung och 
sin familj någon annanstans. Samtidigt menade andra barn i studien att detta inte uteslöt att 
boendet kunde vara lika bra som ett hem. Barnen påpekade särskilt att boendet kunde utgöra 
en trygg plats där de kunde slappna av. I samma studie framkommer även personalens syn på 
boendekontexten. Boendepersonalen poängterar svårigheten i arbetet med att skapa 
hemliknande förhållanden samtidigt som boendet utgör en institution där man lever 
tillsammans i grupp.  

I studien av Malmsten (2014) undersöktes hur ensamkommande barn upplevde vardagslivet 
på ett transitboende i Malmö. Ett transitboende är egentligen ämnat att vara en ytterst 
temporär boendeform tills barnen har registrerat sin asylansökan hos Migrationsverket 
(Migrationsverket, 2015). I tiden för Malmstens studie var det dock svårt att tillgodose 
behovet av mer långsiktiga boendelösningar vilket gjorde att barnen i studien hade bott på 
transitboendet i upp till ett år. I studien framkom att barnen ansåg att relationen till personal 
och andra barn var viktiga under deras tid på boendet. Samtidigt framkommer det att barnen 
ansåg att skapandet av varaktiga relationer inte alltid var optimal då de var medvetna om att 
vistelsen på boendet endast var temporärt. Trots detta kunde barnen beskriva 
boendepersonalen med familjära termer som syskon och föräldrar (Malmsten, 2014). Detta 
menar också Kendrick (2012) som anser att barn som har positiva erfarenheter av relationen 
till personal kan använda familjära termer för att beskriva relationen. Vidare menar Kendrick 
(2012) att de personer som tillskrivs familjära roller i vissa fall kan fungera som substitut för 
den biologiska familjen. 

I en studie av Kohli (2006) undersöktes personalens syn på deras relation till de 
ensamkommande barnen. Där framkommer tre olika roller som socialarbetarna antog, vilka 
var: ”den praktiska hjälparen”, ”den terapeutiska hjälparen” och ”vännen”. Antagandet av 
dessa roller byggde till stor del på vilken filosofi man hade kring barnens behov. Personal 
som intog rollen som “den praktiske hjälparen” menade att barnet var i stort behov av att få 
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vardagen att fungera medan “den terapeutiska hjälparen” ansåg att barnet var i behov av 
känslomässigt stöd. Den sistnämnde hjälparen: ”vännen” ville först och främst vara en 
medmänniska för barnen vilket ofta resulterade i att relationen blev vänskapsliknande (ibid). 

4.4 Allians i HVB och i en icke-behandlande miljö 
Manso, Rauktis och Boyd (2008) undersökte i sin studie hur ungdomar med olika typer av 
beteendestörningar upplevde relationen till deras “lärar-kuratorer” i en HVB-kontext där det 
förekom någon typ av behandling. Syftet med studien var att undersöka vilka kvalitéer 
ungdomarna ansåg vara viktiga vid skapandet och upprätthållandet av relationer. Vidare 
undersöktes också vilket ansvar ungdomarna tillskrev personalen gällande utvecklingen av 
relationen och hanteringen av dess brister. I studien framkom att ungdomarna ansåg att 
ansvaret för relationen till största del låg på de vuxna, både vad gällde skapandet och 
upprätthållandet av relationen. Vidare beskrev ungdomarna vilka kvalitéer de ansåg vara 
fördelaktiga för “lärar-kuratorn” i relationsskapandet. Det var egenskaper som att personalen 
bryr sig om ungdomen, hjälper till att lösa problem, lyssnar samt att de kunde vara en god 
förebild. Ungdomarna ansåg också att det var viktigt för förtroendet att de kunde dela sina 
tankar, känslor och funderingar med personalen samtidigt som personalen ändå förhöll sig 
professionellt. 

I en studie av Manso och Rauktis (2011) var syftet att beskriva hur relationen mellan barn och 
fosterhemsföräldrar utvecklades under ett år. Studien utgick ifrån mätinstrumentet Alliance 
scale och studiens resultat visade att föräldrarna rankade alliansen högre än vad barnen 
gjorde. Vidare ombads barnen beskriva vad som gjorde att alliansen blev god och vilka 
kvalitéer som fosterhemsföräldern bör ha. Enligt barnen skapades en god relation genom att 
den vuxne brydde sig om barnet, hjälpte till att lösa problem samt lyssnade till och pratade 
med barnet. Barnen i studien ansåg också att den vuxne bör vara mogen och agera som en 
förebild för att allians lättare ska kunna skapas. 

Ovan presenterade forskning ger en bakgrund till vårt syfte då studierna berör barnets 
situation både som asylsökande och ensamkommande, rollförväntningar i relationen mellan 
ensamkommande barn och personal samt allians i kontexter som liknar HVB för 
ensamkommande barn. Något vi saknar i den forskning som redovisas är studier som specifikt 
undersöker relationen mellan ensamkommande barn och boendepersonal i en HVB-miljö. Vi 
anser att mer närliggande forskning skulle kunna komplettera vårt teoretiska perspektiv då det 
hade kunnat ge mer specifik kunskap inom ämnet som vi studerar. Tidigare forskning kring 
allians mellan ensamkommande barn och boendepersonal hade kunnat bidra med praktisk 
kunskap om hur teorin kan tillämpas i praktiken. Dock anser vi att ovan presenterande studier 
ger en inblick i hur alliansbegreppet kan förstås både i en HVB-miljö samt utanför en 
terapikontext. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlande empirin. De fyra individer som 
intervjuades hade olika kön, ålder, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Gemensamt 
för de fyra intervjupersonerna var dock att de hade arbetat på HVB för asylsökande 
ensamkommande barn i minst fem månader och samtliga hade minst ett 
kontaktpersonsuppdrag. Sammanställandet av data genererade i kategorier, utifrån vilka vi 
sedan skapade övergripande teman. Dessa teman är: 1) En relation färgad av sårbarhet, 
möjlighet och erfarenhet 2) Relationens komplexa karaktär 3) Relationen som verktyg för att 
möta barnens behov. 

5.1 En relation färgad av sårbarhet, möjlighet och erfarenhet 
Det faktum att barnet befinner sig i en asylprocess påverkar relationen mellan boendepersonal 
och barn enligt samtliga intervjupersoner. Alla intervjupersoner beskriver barnets situation 
som särskilt sårbar och att det är någonting som boendepersonalen bör ta hänsyn till och ha 
förståelse för i mötet med barnet. Att befinna sig i en asylprocess kan enligt samtliga 
intervjupersoner vara påfrestande och bidrar ofta till att barnet mår sämre. En intervjuperson 
beskrev det enligt följande: 
 

“[...] den faktor att de är i asylprocessen och är stressade och då kan det vara svårt att 
nå dem när de mår så dåligt.” (Intervjuperson 2) 

 
Vidare menar en intervjuperson att barnen är mindre mottagliga för att lära sig nya saker på 
grund av att de befinner sig i en asylprocess. Oron inför framtiden kan göra det svårt för 
barnet att vara i nuet menar en intervjuperson. En annan intervjuperson tror att det skulle vara 
enklare att skapa en relation till någon som har fått uppehållstillstånd än vad det är med ett 
barn som befinner sig i en asylprocess. Detta med anledning av att barnet i en asylprocess ofta 
känner oro inför framtiden och därmed har svårt att koncentrera sig på frågor som rör 
framtiden vilket enligt intervjupersonen påverkar relationen. En annan intervjuperson menar 
att man som boendepersonal har en medvetenhet kring att barnets vistelse på boendet är 
temporärt med tanke på asylprocessen: 
 

“[...] Men sen, det blir ju som naturligt, nästan som man uppfostrar sina egna barn. Du 
ska ut härifrån! Det är liksom naturens gång. “ (Intervjuperson 3) 

 
En intervjuperson beskriver att ansvaret för barnets asylprocess till stor del är god mans och 
Migrationsverkets uppdrag men att personalen ändå har till uppgift att bistå barnet med 
information. Ett flertal intervjupersoner lyfter också fram att de observerat en skillnad i 
barnens mående då asylprocessen under de senaste åren har blivit längre. Detta kan vara en 
förklaring till varför det blivit svårare att motivera ungdomen till att exempelvis gå i skolan 
menar intervjupersonerna. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna lyfter fram språket som en viktig del i relationen mellan 
boendepersonal och barn. Språket kan i många fall vara ett viktigt verktyg i byggandet av 
relationer menar en intervjuperson. En annan intervjuperson anser att det till en början kan 
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vara språket som försvårar samarbetet. Vidare menar intervjupersonen att ju bättre barnen lär 
sig språket desto lättare blir det att bilda en god relation. Ju mer man kan kommunicera med 
varandra desto mer lär man känna varandra förklarar en intervjuperson. En annan 
intervjuperson lyfter exempelvis fram att det gäller att fortsätta prata svenska med varandra 
även när det blir obekvämt. För att kunna skapa en relation är det viktigt att försöka 
kommunicera trots språkliga svårigheter anser en intervjuperson. Språket lyfts också fram 
som ett hinder i relationen då det kan bli stelt vi användandet av tolk anser majoriteten av 
intervjupersonerna. Vidare menar intervjupersonen att bristen på att kunna kommunicera 
försvårar möjligheten till att kunna vara spontan. Att språket är en viktig del i samspelet 
uttrycker en intervjuperson enligt följande: 
 

“[…] och oftast är språket också en ganska stor skillnad i ens relationsbildande att i 
början är det ju lite svårt när de inte kan prata svenska och det inte är optimalt att sitta 
och prata med tolk heller. Så ofta brukar relationerna bli bättre ju mer man kan prata 
med varandra så lär man känna varandra bättre.” (Intervjuperson 2) 
 

5.2 Relationens komplexa karaktär 
Majoriteten av intervjupersonerna lyfte fram relationsskapande som det mest centrala i 
boendehandledarnas arbete. En intervjuperson menade dock att relationen är ett samspel på 
samma sätt som i andra relationer. Nästan alla intervjupersoner var överens om att varje 
relation är unik men att det finns många olika sätt att bygga en relation på. Hälften av 
intervjupersonerna lyfte fram att personkemi precis som i andra relationer kan påverka 
relationen mellan boendepersonal och barn på olika sätt. På frågan om det skapas nära 
relationer mellan boendepersonal och barn var intervjupersonerna inte eniga i sina svar. Två 
intervjupersoner menar att nära relationer kan skapas om personkemin stämmer, medan de två 
andra intervjupersonerna ansåg att man varken kan eller bör komma så känslomässigt nära 
barnen: 
 

“Det handlar ju mycket om vad man får för start och vad man lägger ner i personkemi 
också mycket, alltså jag själv har haft ungdomar, någon som jag har kommit jätte jätte 
nära.” (Intervjuperson 1) 

 
“Det finns ju naturligtvis vissa här som jag tycker bättre om bland ungdomarna. [...] 
Det har jag varit väldigt noga faktiskt med att inte skapa en sån typ av relation. Utan 
jag tycker att det är viktigt att här jobbar jag för allihopa som är här, inte bara för 
dig.” (Intervjuperson 3) 
 

På frågan om vilken roll man som boendepersonal har gentemot barnen gavs inget entydigt 
svar av intervjupersonerna. Av vissa beskrevs rollen som en föräldrafunktion där uppfostran 
ingick, dock poängterades att detta inte var en uttalad roll. Två av intervjupersonerna tog 
direkt avstånd från att axla någon form av föräldraroll. En intervjuperson beskrev att rollen 
innebar att man som boendepersonal fungerar som ett vuxet stöd på olika sätt, exempelvis 
genom att vara spindeln i nätet i externa kontakter men också genom att finnas som ett stöd i 
ungdomens vardag. Följande citat belyser komplexiteten i rollen som boendepersonal: 
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“[...] den är ganska bred, man har ju så många olika roller. Man är ju någon slags 
förälder även om det inte är uttalat att man ska… En stabil vuxen som ungdomen eller 
ungdomarna kan vända sig till. Men man kan även vara någon slags storebror [...] och 
vissa söker ju mer… ja men föräldrar, föräldrafunktion att vända sig till. Fast kanske 
andra har mer någon kompisrelation eller vad ska man säga. Även om vi aldrig riktigt 
är kompisar på det sättet… så har man ju ändå en roll som personal.” (Intervjuperson 
2) 
 

Alla intervjupersoner uttryckte att det ansåg det viktigt att förhålla sig professionellt och dra 
en tydlig gräns mellan deras professionella roll och det som är att betrakta som privat. Att 
exempelvis ta kontakt med barnen utanför sin arbetstid uttrycktes av majoriteten av 
intervjupersonerna som uteslutet:  
 

“Nä, jag ska inte vara vän kan man säga. Vi kan prata med varann men vi kan inte fara 
på stan till exempel en ledig dag. Eller vara en kompis på Facebook.” (Intervjuperson 
4) 

 
En av intervjupersonerna uttryckte att det är helt att gå över gränsen om man som 
boendepersonal får så pass starka känslor av att tycka om ungdomen till den grad att det känns 
som att han eller hon skulle kunna vara ens barn. Intervjupersonen beskrev också att de skulle 
kunna komma hur nära som helst till ungdomen om de inte drog en tydlig gräns mellan det 
privata och det professionella. Att vara professionell beskrevs också av hälften av 
intervjupersonerna som en förmåga att ge alla samma bemötande oavsett hur personkemin var 
mellan ungdom och boendepersonal: 
 

“[...] Jo jomen det är ju så och att vissa ungdomar kan vara skitjobbiga och då är det 
väl kanske inte att ja men man jublar varje dag när man träffar ungdomen men man får 
ändå hålla sig professionell” (Intervjuperson 2) 

 
En intervjuperson uttryckte också nyttan för ungdomen med att man som boendepersonal har 
ett professionellt förhållningssätt. Intervjupersonen menade att det inte ska vara en undergång 
för ungdomen när man som personal inte är på plats på boendet och att denne ska kunna 
vända sig till annan personal vid behov. 
 

5.3 Relationen som verktyg för att möta barnens behov 
Majoriteten av intervjupersonerna menade att det var viktigt att skapa förtroende, tillit och 
trygghet i relationen till de ensamkommande barnen. På frågan vad de anser att själva syftet 
med att skapa en relation till barnen är svarade flertalet av intervjupersonerna att grunden i 
arbetet är att bygga upp en relation och ett förtroende gentemot barnen. En av 
intervjupersonerna uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Ja syftet är väl att man ska kunna förmedla den där tryggheten, att de ska känna en 
tillit och kunna anförtro sig med sånt som är jobbigt och med sånt som de har frågor 
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om, så måste man ju bilda en relation så att dom känner att man bryr sig och att man 
är värd att anförtro sig till… Så relationen är jätteviktig.” (Intervjuperson 1) 

 
En intervjuperson anser att en förtroendefull relation till boendepersonalen är en förutsättning 
för att barnet ska kunna våga öppna sig och berätta om han eller hon mår dåligt. Vidare 
poängterade en av intervjupersonerna att tilliten till vuxna och institutioner kan vara skadad 
på grund av dåliga tidigare erfarenheter från deras hemland. Intervjupersonen beskrev att 
barnen ibland kan tro att boendepersonalen arbetar för Migrationsverket, vilket kan göra att de 
i början inte kan känna tillit till personalen överhuvudtaget. 
 
Något som alla intervjupersoner särskilt underströk var vikten av att som boendepersonal 
kunna förmedla en trygghet gentemot ungdomarna. Det kunde vara genom att som personal 
vara en stabil och trygg vuxen som de kan lita på oavsett vad som händer, men också genom 
att förmedla till ungdomen att de befinner sig på en säker plats där de ”har mat, tak över 
huvudet och en säng att sova på” enligt en av intervjupersonerna. 
 
På frågan om relationen mellan boendepersonal och barn bör vara behandlande på något sätt 
svarade två av intervjupersonerna att verksamheten inte syftar till att arbeta med behandling. 
Samtidigt reflekterar samma intervjupersoner om relationen till ungdomarna kan få 
terapeutiska innebörder och att samtalen i HVB-hemmet stundtals kan angränsa till 
behandling vilket uttrycks i följande två citat: 
 

“[...]vi ska ju inte ha någon behandlande så […] men jag tänker att alla relationer, 
alltså bra relationer har väl en lite behandlande., terapeutisk på nått sätt ” 
(Intervjuperson 1) 

 
“[...]Vad är behandling? Är behandling att ungdomen får sitta och prata av sig och de 
har en vuxen som sitter och lyssnar och det kan ju vara behandling i sig egentligen.” 
(Intervjuperson 2) 

 
Samtidigt tydliggör majoriteten av intervjupersonerna att när ungdomen har allvarliga 
psykiska behov bör läkare eller psykolog kontaktas. Svårigheten med detta kan dock vara att 
många ungdomar kan bära en föreställning att det endast är galningar som går till psykologen 
berättar en intervjuperson. Samtliga av de intervjuade anser att ungdomen ofta har ett behov 
av att samtala kring vad de tidigare har varit med om. Vidare anser en intervjuperson att en 
god relation till ungdomen kan vara en förutsättning för att ungdomen senare ska kunna 
anförtro sig till personalen i samtal. För att få ett förtroligt samtal med ungdomen kan det vara 
en fördel om man hittar någon gemensam nämnare i relationen. En intervjuperson anser att 
det är i de ”små samtalen” som förtroendet växer och en personlig koppling mellan personal 
och ungdom skapas. Två av intervjupersonerna benämner den personliga kopplingen i 
relationen som allians. Detta kan exempelvis vara genom att man hittar ett gemensamt 
intresse att tala om vilket beskrivs på följande sätt: 
 

“[...] jag är fotbollsintresserad själv och är ungdomen också fotbollsintresserad så har 
vi en grund där att vi kan bygga därifrån tills att det verkligen skulle vara någonting 
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där ungdomen mår väldigt dåligt då har vi det i grunden och då tror jag att det blir 
enklare för dom att vända sig till mig också. “ (Intervjuperson 2) 

 
“Alliansen” i relationen som byggs mellan personal och ungdom genom dessa vardagliga 
samtal fungerar enligt en intervjuperson på ett förebyggande sätt då chansen ökar för att 
ungdomen ska kunna ventilera vad den känner. 
 
Ett mål som återkommande lyfts fram av vissa av intervjupersonerna är att barnen så 
småningom ska bli självständiga och att HVB-hemmen bör syfta till att ge barnen verktyg för 
detta. Vidare beskriver intervjupersonen att det är viktigt att skapa ett samarbete kring barnets 
individuella mål tillsammans med barnet. Detta görs enligt en intervjuperson formellt genom 
att boendepersonalen tillsammans med respektive barn skriver en genomförandeplan utifrån 
socialsekreterarens vårdplan för varje barn. Dessa mål kan enligt intervjupersonen handla om 
hälsa, utbildning, identitet, etc. Två intervjupersoner anser att det genom relationen kan 
skapas informella mål. En intervjuperson beskriver det på följande sätt: 
 

“[...] och där har man ju en väldigt bra morot för dom [...]. För att du ska kunna få 
flytta vidare är det viktigt att du går i skolan varje dag, att du vaknar själv på 
morgonen, att du städar ditt rum för det är ingen personal som kommer att kolla att ditt 
rum är städat sedan i framtiden. Så på så sätt kan man sätta upp mål för ungdomen 
tillsammans och ge någon slags morot för dom att när jag fixar det så kan jag få flytta 
vidare. Det är oftast effektivare än genomförandeplanen.” (Intervjuperson 2) 

 
En annan intervjuperson beskiver att de informella målen kan handla om att man samtalar 
kring situationer som brukar uppstå regelbundet. Detta kan exempelvis vara lämpligt om 
någon hamnar i konflikt med någon annan på boendet så kan man sätta upp mål tillsammans 
med barnet för hur barnet kan hantera en liknande situation på ett bättre sätt i framtiden.  
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6 Analys 
Syftet med denna studie var att undersöka hur boendepersonal upplevde relationen till 
ensamkommande barn i en asylprocess utifrån ett alliansperspektiv. Våra frågeställningar var: 
1) Vilka yttre faktorer kan inverka på relationen mellan boendepersonal och ensamkommande 
barn? 2) Hur beskriver boendepersonal relationsbyggandet till ensamkommande barn som 
befinner sig i en asylprocess? I detta kapitel presenteras en analys av resultatet kopplat till 
tidigare forskning och det teoretiska perspektivet allians. 
 
I vår studie framkommer att samtliga intervjupersoner anser att barnen har ett behov av att 
samtala kring tidigare upplevelser. Enligt Lambert (2013) så är relationen mellan klient och 
terapeut den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt terapiresultat till skillnad från specifika 
terapimetoder. Dock framkommer det i vårt resultat att verksamheten på HVB för 
ensamkommande barn inte har som målsättning att vara behandlande. Samtidigt för vissa av 
intervjupersonerna ett resonemang kring vad som egentligen räknas som behandling och 
påpekar att relationerna i sig eventuellt kan få terapeutiska effekter. Detta kan kopplas till det 
Rogers (1957) framhåller då han menar att relationen mellan klient och terapeut kan vara 
behandlande i sig. Hovarth (1994) anser dock att relationen mellan klient och terapeut 
utmärks av att klienten är aktiv i sitt hjälpsökande för att få till stånd en förändring i sitt liv 
och att allians främst kan förstås i klient-terapeutiska sammanhang. 
 
Gällande allians utanför en behandlande kontext framkommer det i vårt resultat att två 
intervjupersoner ansåg att allians kan skapas med hjälp av gemensamma nämnare i relationer 
exempelvis genom ett gemensamt intresse. Detta liknar Tjersland et al. (2011) tankar om hur 
man som socialarbetare kan skapa allians genom att söka något hos den andre som berör en 
själv. I vårt resultat framkommer också att vissa intervjupersoner anser att det är i de 
förtroliga vardagliga samtalen som allians främst skapas och relationen utvecklas. 
 
Ytterligare en del av allians utgörs enligt Johansson (2006) av en samsyn och samarbete kring 
mål och tekniker för att nå målen vilket också kan kopplas till vårt resultat. Det framkommer 
exempelvis att man i verksamheterna för vår studie arbetar med både formella och informella 
mål. Dessa mål kunde enligt intervjupersonerna handla om exempelvis hälsa, identitet och 
utbildning. Två intervjupersoner poängterar att det är viktigt att det finns ett gott samarbete 
mellan boendepersonal och barn för att nå målen. Gällande en gemensam formulering av mål 
anser Bordin (1994) att det är viktigt att komma överrens om vilka mål som kan anses vara 
rimliga och att man tillsammans arbetar för att nå dessa mål. 

6.1 Yttre faktorer som påverkar relationen 
I resultatet framkom att asylprocessen kan inverka på relationen mellan boendepersonal och 
ensamkommande barn då den bland annat gör att tiden på boendet är begränsad för barnet. En 
intervjuperson reflekterar även kring om det vore lättare att skapa en relation till någon som 
har permanent uppehållstillstånd till skillnad från de som befinner sig i en asylprocess. Detta 
kan belysas med Malmstens (2014) studie som visat att barnen upplevde att det inte var 
optimalt att skapa långvariga relationer till boendepersonalen då barnens vistelse på boendet 
var temporär. Resultatet i vår studie visar också att asylprocessen kan påverka barnets mående 
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negativt vilket kan göra barnet mer oroligt. Detta stämmer överens med det Derluyn och 
Broekaert (2007) framhåller i sin studie att barn i en asylprocess ofta löper större risk för 
psykisk ohälsa. Ytterligare en faktor som i vår studie visade sig ha betydelse för relationen var 
språket. Majoriteten av intervjupersonerna lyfte fram att språket i vissa fall kunde utgöra ett 
hinder i skapandet av relationen till barnen. Samtidigt visade resultatet att ju längre tiden gick 
desto mer utvecklades språket hos individen och därmed också relationen. 

6.2 Relationsbyggande 
Vidare framkom i resultatet att uppdraget som boendepersonal kunde innefatta många olika 
roller. Synen på vilka roller man bör anta skilde sig något mellan intervjupersonerna. Några 
roller som dock lyftes fram av flera intervjupersoner var en föräldraroll, en kompisrelation, att 
vara en stabil vuxen och att fungera som spindeln i nätet i barnets externa kontakter. Detta 
liknar till viss del det resultat som Kohli (2006) presenterar där socialarbetare antar olika 
roller i möten med de ensamkommande barnen. Kohli (2006) lyfter fram att rollerna som 
intogs av personalen till stor del handlade om vilken filosofi de hade kring barnens behov. 
Annan forskning visar att relationen mellan boendepersonal och ensamkommande barn i vissa 
fall kan beskrivas med familjära termer (Kendrick, 2012; Malmsten, 2014). Detta tyder även 
vårt resultat på då vissa intervjupersoner beskriver att rollen som boendepersonal stundtals 
kan innefatta en informell föräldrafunktion. Samtidigt tog andra intervjupersoner avstånd från 
att inta någon slags föräldraroll då de menade att man som personal enbart bör fungera som 
ett vuxet stöd.  
 
Som tidigare redovisats i studien av Manso, Rauktis och Boyd (2008) framhölls viktiga 
egenskaper och förmågor som personal bör eftersträva i relationsskapandet. Dessa egenskaper 
var förmågan att vara en god förebild, kunna lösa problem och bry sig om ungdomen genom 
att skapa ett förtroende samtidigt som personalen förhöll sig professionellt. Att förhålla sig 
professionellt menade även majoriteten av intervjupersonerna i vår studie var mycket viktigt. 
Innebörden av ett professionellt förhållningssätt menade intervjupersonerna bestod av att man 
måste dra en tydlig gräns mellan sitt privatliv och arbetsliv.  
 
Till skillnad från det Manso, Rauktis och Boyd (2008) framhöll gällande att ungdomarna 
ansåg att ansvaret för skapandet och upprätthållandet av relationen till största del låg på 
personalen, framkom det i vårt resultat att relationen kan ses som ett samspel mellan 
boendepersonal och barn. Två av intervjupersonerna menade dessutom att nära relationer till 
barnet kunde skapas om personkemin stämde. Dock ansåg de två andra intervjupersonerna att 
man som personal varken kan eller bör komma så känslomässigt nära barnen. Detta 
framkommer även i resonemanget kring allians då man i relationen mellan klient och terapeut 
talar man om positiv känslomässig bindning som en beståndsdel för att bygga allians. Med 
positiv känslomässig bindning avses enligt Bordin (1994) en känsla av att tycka om varandra 
och uppkommer ofta i en känsla av en delad aktivitet. Hälften av intervjupersonerna i vår 
studie påpekade dock att det var viktigt att ge alla barn samma bemötande oavsett 
personkemi.  
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Gällande relationsbyggande påtalade majoriteten av intervjupersonerna i vår studie att tillit, 
trygghet och förtroende var viktiga beståndsdelar både för att skapa och utveckla relationer. 
När dessa beståndsdelar fanns i relationen ansåg ett flertal av intervjupersonerna att 
möjligheten var större att barnen skulle våga ventilera vad de känner och anförtro sig till 
personalen kring det som är jobbigt. Tillit och trygghet beskrivs även som en viktig del av 
allians enligt Kåver (2011). Vidare anser Kåver (2011) att ett förtroende lättare kan byggas 
om den professionella har en förmåga att visa empati och förmedla hopp.  

6.3 Slutsatser 
De slutsatser som vi drar utifrån vår studie är att alliansbegreppet kan vara en hjälp för att 
beskriva relationen mellan boendepersonal och ensamkommande barn. Dock anser vi att 
begreppet inte är tillräckligt för att inrymma relationens hela karaktär då relationsbyggande på 
HVB både ämnar vara både ett hem och en arbetsplats där boendepersonalen intar olika roller. 
Vi anser därmed att applicerandet av alliansbegreppet snarare blir en reduktion av vad 
relationen mellan boendepersonal och barn i själva verket är och innefattar. Vidare drar vi 
slutsatsen att relationsbyggande mellan boendepersonal och ensamkommande barn är 
komplext då yttre faktorer så som asylprocessen och språket inverkar. 
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7 Diskussion 
Huvudresultaten visar att boendepersonalen upplevde att relationen till barnen kunde se olika 
ut beroende på vilka individer som formade relationen och att asylprocessen samt att språket 
inverkade på relationsbyggandet. Vidare kunde allians inrymma vissa delar av relationen men 
den kunde inte helt beskriva relationens komplexa karaktär. 

Att relationen kunde se olika ut tolkar vi beror på att alla är unika individer och att arbetet på 
HVB möjliggör att som boendepersonal sätta sin personliga prägel på arbetet. Det ligger 
också i sakens natur att vi bygger relationer på olika sätt och att vi antar varierande roller i 
mötet med olika personer. Detta framkommer även i Kohlis (2006) studie att antagandet av 
olika roller från personalens sida till stor del beror på vilken filosofi man har kring barnens 
behov. Vilken syn man som boendepersonal har på sin egen roll och på barnets behov kan 
därmed påverka relationsbyggandet. Asylprocessen kunde enligt boendepersonalen få 
konsekvenser för relationsbyggandet då den gör barnens vistelse på boendet temporär samt då 
den kunde påverka barnens mående negativt. Detta tänker vi ställer stora krav på flexibilitet 
hos personalen för att kunna möta barnens olika behov och förmågan att kunna inta olika 
roller.  

Att förstå relationen mellan boendepersonal och barn utifrån ett alliansperspektiv visade sig 
vara relevant i vissa fall. Likt en terapeutisk relation där både trygghet, tillit, samsyn om mål 
och positiv känslomässig bindning var viktigt för att skapa allians (Kåver, 2011), visar 
resultatet på att dessa beståndsdelar också är viktiga i relationsbyggandet mellan personal och 
ensamkommande barn. Till skillnad från en klient-terapeutrelation ser premisserna 
annorlunda ut mellan boendepersonal och barn då barnen inte själva aktivt har sökt sig till den 
professionella samt att kontexten på ett HVB för ensamkommande barn inte syftar till att vara 
behandlande. Vårt resultat visar på komplexiteten i rollen som boendepersonal på grund av de 
olika rollförväntningarna samt påverkan av yttre faktorer som exempelvis asylprocessen. 
Alliansbegreppet blir därmed inte tillräckligt för att förklara relationen. Detta anser vi dock är 
förståeligt då begreppet allians ursprungligen kommer från en terapikontext vilket gör att 
begreppet är begränsat. Samtidigt anser vi att allians som fenomen har gett en möjlig 
utgångspunkt för att undersöka relationen mellan boendepersonal och barn på ett djupare plan. 

Vi anser att huvudresultaten i studien i stora drag stämmer överens med den forskning och 
litteratur som vi presenterat i ämnet. Något som dock stack ut ur resultatet var att samtliga 
intervjupersoner ansåg att språket var en viktig del i relationsbyggandet. Detta var något som 
inte framkommit i den litteratur vi tidigare presenterat. Samtidigt anser vi att det känns rimligt 
att lyfta språket som en nyckelfaktor för relationsbyggandet mellan boendepersonal och barn 
då språket kan vara en förutsättning för att kunna lära känna varandra på ett djupare plan.  

7.1 Resultatens användningsområden 
Arbetsrutinerna på boendena kan se olika ut med tanke på att de har funnits olika länge, vilket 
kan göra det svårt att generalisera resultaten till HVB för ensamkommande barn i allmänhet. 
Trots detta belyser ändå resultaten komplexiteten i relationskapandet till ensamkommande 
barn som befinner sig i en asylprocess, vilket vi anser kan vara användbart för att 
uppmärksamma den komplicerade rollen boendepersonal har. Resultaten anser vi kan skapa 
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en medvetenhet kring relationsbyggandets komplexitet samt vilka roller man som 
boendepersonal kan anta i relation till ensamkommande barn. Som forskningen visar kan de 
antagna rollerna bygga på ens filosofi kring barnens behov (Kohli, 2006). Vi anser att det kan 
vara bra att som boendepersonal reflektera kring hur relationen kan användas som ett verktyg 
för att hjälpa barnen i sin situation som asylsökande samt medvetandegöra vilka roller man 
antar som professionell för att möta barnens behov. 

7.2 Studiens relation till tidigare forskning 
Utifrån vår litteratursökning finns det ingen som studerat detta ämne tidigare, vilket gör det 
svårt att jämföra resultaten i sin helhet med andras resultat. Det som dock kan diskuteras är de 
resultat som framkommit i studier på andra HVB där det förekommer behandling samt hur 
relationen mellan fosterhemsföräldrar och ensamkommande barn beskriver allians. I studien 
av Manso et al. (2008) undersöktes relationen mellan ungdomar och deras “lärar-kuratorer” 
där syftet var att belysa vilka kvalitéer ungdomarna ansåg var viktiga i relationsskapandet 
samt vid upprätthållandet av relationen. Skillnaden mellan vår studie och denna var därmed 
att man utgick ifrån ungdomarnas synvinkel samt att studiens kontext var en behandlande 
miljö. Något som dock visade sig stämma överens mellan vår studie och Manso et al. (2008) 
var att ansvaret för relationen till stor del ansågs ligga på den vuxne. 
 
I en annan studie av Manso och Rauktis (2011) undersöktes hur allians skattades i relationen 
mellan barn och fosterhemsföräldrar. Barnen ombads sedan beskriva vilka kvalitéer som 
gjorde att en god allians skapades och vilka egenskaper de ansåg att den vuxne bör besitta. I 
deras studie lyfte barnen fram att den vuxne bör vara en förebild kring skapandet av allians 
vilket också framkommer i vårt resultat. Något som dock utmärkte sig i Manso och Rauktis 
(2011) studie var att föräldrarna skattade alliansen högre än barnen. Detta var inte något som 
undersöktes i vår studie men det kan enligt oss ändå vara intressant att reflektera kring på 
vilket sätt boendepersonalens upplevelse av allians skiljer sig från barnens upplevelse. Hur 
skulle barnet beskriva dess relation till boendepersonalen? 

7.3 Framtida forskning 
Vi anser att det för framtida forskning vore intressant att undersöka vidare hur boendepersonal 
kan använda relationen som verktyg för att på bästa sätt kunna hjälpa de ensamkommande 
barnen att hantera sin asylprocess. Vidare anser vi att det vore relevant att även undersöka hur 
relationen mellan boendepersonal och barn upplevs utifrån barnens synvinkel, både 
upplevelsen hos de barn som befinner sig i en asylprocess samt ur ett retrospektiv. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
• Presentation, ramar för samtalet ex. hur lång tid samtalet kommer att hålla på. 
• Syftet: ”… är att undersöka hur boendehandledare upplever att relationen kan få 

betydelse för barnet i en asylprocess utifrån ett alliansperspektiv.” 
• Vad kommer att hända med materialet? - Skrivas ner, tillhör vår uppsats, anonymitet, 

ljudinspelning 
• Resultatet kommer att kunna bidra till fördjupad kunskap i ämnet 

 
Bakgrund 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du jobbat med asylsökande ensamkommande barn? 
 
Relationen 
När ett barn kommer till boendet hur arbetar du för att skapa en relation? 
Hur skulle du beskriva din relation till barnen/ungdomarna på boendet? 
Hur skulle du beskriva att en nära relation till barnet/ungdomen ser ut? 
Vilka fördelar kan du se med att skapa en nära relation? 
Hur skulle du beskriva svårigheterna med en nära relation? 
På vilket sätt påverkas relationen av att du har barnet/ungdomen som kontaktperson? 
Hur tror du att barnet/ungdomen upplever relationen till dig som boendepersonal? 
Vilken betydelse anser du att relationen till barnet/ungdomen har utifrån ditt perspektiv? 
Utifrån barnets perspektiv? 
Vilka målsättningar har du kring relationen? 
 
Asylprocessen 
Hur tänker du kring relationsskapande till ungdomen/barnet med tanke på den situation de 
befinner sig i? 
Hur upplever du att upprätthållandet av relationen till ungdomarna/barnet påverkas av att 
barnet/ungdomen befinner sig i en asylprocess? 
På vilket sätt påverkas ditt arbete av barnets situation? 
 
Allians 
Vad anser du karaktäriserar en god relation med barnet? 
På vilket sätt arbetar du för att skapa en god relation med barnet? 
Hur arbetar du för att barnet ska känna trygghet? 
Vilka faktorer anser du är viktiga för att barnet ska kunna känna förtroende för dig? 
Vilken betydelse anser du att relationen till barnet/ungdomen har för att kunna samarbeta 
kring de mål ni har tillsammans? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
Studie om relationens betydelse för asylsökande ensamkommande barn - 

Integrationsassistentens perspektiv 
 
Hej! Vi som genomför denna intervjustudie heter Johanna Ögren och Lovisa Bergner. Vi 
studerar till socionom vid Umeå universitet och ska nu skriva vår kandidatuppsats. Syftet med 
vår studie är att undersöka hur boendepersonal upplever att relationen kan få betydelse för 
barnet/ungdomen under asylprocessen utifrån ett alliansperspektiv.  
 
Intervjun kommer att ta max 60 minuter. För att inte riskera att gå miste om viktig 
information kommer vi att spela in intervjun via ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon 
eller en diktafon. Ljudfilen kommer dock att raderas så snart materialet är transkriberat och 
avidentifierat. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats kommer det du 
säger att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien vid 
intervjutillfället eller via mail/telefon. Våra kontaktuppgifter är: 
 
Johanna Ögren johannaogren1991@gmail.com 070-xxx xx xx 
Lovisa Bergner L.bergner@outlook.com 073- xxx xx xx 
 
Tack för att du vill vara med i vår studie! 
 

Med vänliga hälsningar, 
Johanna & Lovisa 

 
 

mailto:johannaogren1991@gmail.com
mailto:L.bergner@outlook.com

	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar

	Metod
	Ansvarsfördelning
	Förförståelse
	Litteratursökning
	Urval
	Tillvägagångssätt
	Kvalitativ innehållsanalys
	Etiska överväganden
	Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet
	Risk och nytta

	Teoretiskt perspektiv
	Allians i terapeut och klientrelationer
	Känslomässig positiv bindning
	Tillit och trygghet
	Samsyn om mål
	Alliansens effekt
	Socialarbetare och allians

	Kunskapsöversikt
	Det asylsökande ensamkommande barnet
	Boendekontexten och personalens kompetens
	Relationens komplexitet
	Allians i HVB och i en icke-behandlande miljö

	Resultat
	En relation färgad av sårbarhet, möjlighet och erfarenhet
	Relationens komplexa karaktär
	Relationen som verktyg för att möta barnens behov

	Analys
	Yttre faktorer som påverkar relationen
	Relationsbyggande
	Slutsatser

	Diskussion
	Resultatens användningsområden
	Studiens relation till tidigare forskning
	Framtida forskning

	Referenser
	Bilaga 1
	Intervjuguide

	Bilaga 2
	Informationsbrev


