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Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare Eva Randell för all hjälp och stöttning 

under denna uppsats. Du har varit ett otroligt stöd både inför min resa och i arbetet 

med uppsatsen. Tack för all din tid och att du delat med dig av all din kunskap. 

Tack till mammorna på barnhemmet som tog emot mig med öppna armar från första 

stund och att de ställde upp i studien och delade med sig av sina tankar. 

Slutligen vill jag tacka barnen som bodde på barnhemmet och som lärde mig allt om 

deras vardag och fyllde dagarna med skratt och lek. 

  



 

 

 

Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att uppnå kunskap och öka förståelsen för personalens bemötande 

gentemot barn inom ramen för en institution. Bemötandet innefattar att undersöka 

hur personalen hanterar och bemöter barnens känslomässiga behov och 

känslostadier. Studien syftar även till att undersöka hur och i vilken utsträckning 

barnen hjälps att nå självuppfyllande och sina drömmar.  

Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av fyra semistrukturerade 

intervjuer. Materialet har analyserats utifrån tidigare forskning inom området samt 

Maslows behovstrappa. Resultatet visade att personalen lägger stor vikt vid att det 

ska finnas någon som lyssnar på barnen och bekräftar vad de har att säga. Om det 

finns någon som lyssnar på barnen får de en chans att bearbeta eventuella 

traumatiska händelser de har upplevt samt utveckla hopp om att nå sina drömmar. 

Studiens slutsats är att personalens bemötande har stor betydelse för barnens 

välmående och utveckling. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study was to create knowledge and obtain an understanding of 

the importance of the staff’s attitude and their way of meeting the emotional needs 

of the children who were living at the orphanage. The study also aimed to investigate 

how and to what extent the children receive help from the staff to achieve self-

fulfillment and reach their dreams. 

Qualitative method was used and four individual (semi-structured) interviews were 

conducted. The analysis was done based on previous research in the area and 

Maslows hierarchy of needs. The result shows that the staff believes it is of great 

importance that there should be someone who listens to the children. If there is 

someone who listens to the children, they get a chance to process any traumatic 

events they might have experienced and develop hope of reaching their dreams. 

The conclusion of the study is that the attitude of the staff is very important for the 

children's well-being and development. 
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1. Bakgrund 

Idén till studien kommer från en diskussion som ägde rum på min blivande arbetsplats som 

mina kollegor på Barn och Familj vid socialförvaltningen hade. Handläggarna diskuterade vad 

som är viktigast att tänka på när man placerar ett barn utanför sitt hem och speciellt när det 

gäller våra ensamkommande ungdomar. Någon ansåg att så länge barnen har det bättre än den 

misär de kommer ifrån går vi i rätt riktning medan en annan menade att de behöver få de 

känslomässiga behoven tillgodosedda i lika stor utsträckning som de fysiska. Med 

utgångspunkt i diskussionen blev jag intresserad av hur man bemöter barn, jag var dessutom 

intresserad av vilka behov hos barnen som ansågs vara viktiga att tillgodose. Med den 

diskussionen i åtanke tänkte jag vidare på barn som är placerade på barnhem och vilka behov 

som anses viktiga att tillgodose hos dem. Det har inte alltid varit självklart att barn har 

rättigheter och bör vårdas i familjer, fram till 1980-talet vårdades barn ofta på 

barnvårdsanstalter eller barnhem. Enligt Socialstyrelsens rapport fick 28 700 barn någon form 

av insats från socialtjänsten 2014 (Socialstyrelsen, 2015).  

På senare år har flera diskussioner kring försummelse inom barnavården i Sverige ägt rum. 

Tack vare att flera vuxna män 2005 gick ut med sina erfarenheter av försummelse inom 

barnvården i tv dokumentären Stulen barndom påbörjades en utredning 2006 om den tidigare 

barnvården i Sverige. Flera vuxna människor klev fram och berättade om deras erfarenheter av 

att vara institutionsplacerad och dessa berättelser ligger till grund för Vanvård i social 

barnavård under 1900-talet som Statens Offentliga Utredningar presenterade 2009. I Vanvård 

i social barnavård under 1900-talet vittnar flera vuxna som tidigare varit placerade som barn 

om psykisk och fysisk misshandel, kränkningar och misskötsel (Birck, 1980).   

Anledningen till att jag valde att göra min undersökning på ett barnhem i Ghana är att jag är 

intresserad av hur personalen bemöter barnens basala behov såsom mat och sömn till mer 

utvecklande behov såsom självförverkligande samt beaktar barnens känslomässiga behov.  

Studien kommer att fokusera på personalens åsikter och erfarenheter gällande bemötande av 

barn som vistas på barnhem. Det innebär att inget av de boende barnen på barnhemmet är 

inkluderade i studien.  
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2.  Problemformulering och syfte  

Studien avser att skapa kunskap om personalens bemötande av föräldralösa barn inom ramen 

för en institution. Faktorer som kan vara viktiga är personalens bemötande vid barnens 

skolgång, barnens fysiska behov och aktiviteter som förekommer på barnhemmet. Vidare är det 

av vikt att tänka på vad man kan göra för att försöka kompensera förlusten av kontakten med 

föräldrar och tillgodose barnens känslomässiga behov och anknytning.  

Sverige står inför en stor utmaning med alla ensamkommande barn som kommit och kommer 

att komma hit, därför är det viktigt att lära sig hantera deras trauman och hur man på bästa sätt 

möter deras grundläggande känslomässiga behov. Det är av stor vikt att de som jobbar inom 

barnavård lär sig bemöta dessa barns behov och vilka faktorer i bemötandet som bidrar till 

positiv utveckling.  

Resultatet från denna studie kan bidra till att skapa förståelse för vad det är i bemötandet som 

kan vara till hjälp för barnen. Dessa resultat kan användas vid placeringar av ensamkommande 

barn som kommer till Sverige.  

Det finns redan mycket forskning som presenterar vad ett barn behöver för att ha en trygg och 

välfungerande uppväxt. I en studie om barnhemsbarn framkom att många av personalen som 

deltog i studien anser att det är viktigt att ge barnen kärlek och stöd. Det framkommer dock inte 

hur det sker praktiskt i vardagen. Därför ligger studiens fokus på bemötandet personalen på 

barnhemmet har till barnen som bor där och vad personalen egentligen gör i vardagen för att 

möta barnens olika behov. 

2. 1 Syfte  

Syftet med studien är att skapa kunskap och förståelse för betydelsen av personalens bemötande 

av placerade barn inom ramen för en institution. Fokus ligger på personalens uppfattning om 

deras roll och vad de tror är viktigt i bemötandet i förhållande till de placerade barnen.  

2.2 Frågeställning 

De frågeställningar studien ska utgå ifrån:  

 Hur bemöter personalen barnens behov av trygghet och känslomässig omvårdnad? 

 Hur arbetar personalen med barnens behov av gemenskap och självkänsla? 
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 Hur hjälper personalen barnen att nå sina drömmar? 
 

 2.3 Avgränsningar  

Studiens datainsamling avgränsades till ett barnhem då tiden inte räckte till att besöka flera 

barnhem. Personerna som deltog i studien valdes även ut utifrån deras förmåga att tala engelska 

för att slippa använda tolk och på så sätt minimera personerna som deltog i intervjuerna. 

Ytterligare en avgränsning är bemötande vilket i denna studie avgränsas till bemötande av 

barnhemsbarn istället för bemötande till barn i allmänhet. Barnhemsbarn utmärks av att de 

upplevt förlust eller separation från en eller båda föräldrarna och därför står utan någon som 

kan ta hand om dem och på så sätt i en svag och utsatt situation.  

2.4 Disposition  

Uppsatsen innehåller totalt nio kapitel samt referenslista och bilagor. I första kapitlet 

presenteras en bakgrund till problemområdet. I detta kapitel presenteras problemformulering, 

syfte, frågeställningar, avgränsning och disposition. Tredje kapitlet består av centrala begrepp 

där begreppen presenteras för större förståelse för läsaren. I fjärde kapitlet redogörs för tidigare 

forskning i form av artiklar som berör barnhem i Ghana, både ur personalens och de placerade 

barnens synvinkel. Kapitel fem innehåller den teoretiska utgångspunkten som studien kommer 

återkoppla till. I sjätte kapitlet redovisas för vald metod, diskussion kring metodvalet samt 

etiska överväganden. I kapitel sju presenteras studiens resultat utifrån empiri som presenteras 

utifrån teman. Det åttonde kapitlet innefattar diskussionen kring resultatet utifrån den valda 

teoretiska utgångspunkten samt tidigare forskning. I det nionde och avslutande kapitlet 

presenteras studiens mest centrala resultat och det presenteras även förslag på framtida studier 

inom området.  
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3. Studiens centrala begrepp  

Nedan presenteras begrepp som anses relevanta för studien och som kan göra det mer begripligt 

för läsaren.  

3.1 Barnhemsbarn eller föräldralös 

UNICEFs definition av ett barnhemsbarn är ett barn som har förlorat en eller båda sina föräldrar. 

Denna definition skiljer sig ifrån vissa andra länders definition som anser att barnet ska ha 

förlorat båda föräldrarna för att det ska räknas som föräldralöst eller som barnhemsbarn 

(UNICEF, 2016).  

I denna studie innebär barnhemsbarn att de har förlorat en eller båda sina föräldrar eller 

separerats från dem.  

3.2 Barnvårdsanstalt eller barnhem 

I svensk lag från 1924 inbegrep barnvårdsanstalterna barnhem för stadigvarande vård och 

upptagningshem. Vid lagändringen 1945 nämndes även spädbarnshem, mödrahem, 

upptagningshem och barnhem för varaktig vård. När socialtjänstlagen trädde i kraft under 1980-

talet skedde en stor förändring gällande vården av barn. I dagens lag motsvarar barnvårdsanstalt 

av Hem för vård och boende som förkortas HVB (SOU 2009:99). I denna studie kommer termen 

barnhem att användas och innebär institutionen där barnen vistas och bor.  

3.3 Försummelse  

SOU 2009:99 definierar försummelse som otillräcklig omvårdnad i fosterhem/institution, 

otillräcklig tillsyn av fosterföräldrar eller institutionspersonal samt bristfällig skolgång.  

3.4 Övergrepp 

Övergrepp delas in i fysiskt och emotionellt och definieras som; fysiskt våld med tillhygge, 

övrigt fysiskt våld, skadligt tvång, regler och straff, hot och hotfulla situationer, 

integritetskränkning, särbehandling och orättvisor (SOU 2009:99).  



 

8 

 

4. Tidigare forskning  

Nedan presenteras forskning som är relevant för studien och som berör bemötande av barn i 

olika situationer. Forskningen som presenteras har sin utgångspunkt i Ghana men även i den 

svenska kontexten.  

4.1 Betydelsen av bemötande  

Bettmann (2015), m.fl har gjort en studie som riktar sig till personal som kommer i kontakt med 

barn på olika barnhem i Ghana. Syftet med studien var att ta reda på vilken förståelse det finns 

för speciellt utsatta barns känslomässiga behov bland personal och administrativ personal på 

olika barnhem i Ghana. Kategorierna som presenterades var barns känslomässiga behov, 

effekten av separation hos barnen och relationer som barn behöver (ibid.).  

Studiens deltagare tar upp hur viktigt det är att vara lyhörd för barnens signaler och att man 

reagerar på dessa (Bettmann, 2015). Att man visar barnen att man observerat att något är fel 

och att man bryr sig genom att prata med dem. Flera av respondenterna tog även upp vikten av 

att uppmärksamma barnen även när de inte ger ifrån sig några signaler på att något är fel 

(Bettmann, 2015). Det gäller att ge barnen uppmärksamhet och bygga upp ett förtroende så att 

barnen vågar komma till personalen när något är fel. Majoriteten av respondenterna som 

diskuterade personalens bemötande och hur man får kontakt med barnen besvarade frågan med 

att man måste visa barnen hänsyn, empati och ovillkorlig kärlek (Bettmann, 2015). Flera av 

respondenterna nämnde även att barnen behöver moderskärlek och att det är deras jobb att 

försöka fylla de tomrummet. När respondenterna diskuterade vilka relationer som var viktiga 

för barnen var det många som svarade att känslan av familj var viktig (Bettmann, 2015). Vissa 

tyckte det var viktigast med biologisk familj men huvudsaken var att det fanns en känsla av 

familj och människor som brydde sig (Bettmann, 2015).  

I en annan studie som undersöker betydelsen av personalens bemötande visar det att det är 

viktigt att personalen agerar som en enhetlig grupp och efter samma vision (Sallnäs, 2000). 

Författaren menar att det är av vikt att personalgruppen utgår från samma referensram som kan 

ge en förklaring till barnens beteende och hjälpa dem förstå.  

Yendork och Somhlaba (2015) genomförde en narrativ studie med barn som var placerade på 

olika barnhem i Ghana. Syftet med studien var att ta reda på hur barn som är placerade på 

barnhem upplevde sin situation. Hälften av de tillfrågade barnen hade bara positiva känslor om 
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placeringen på barnhemmet medan den andra halvan av de tillfrågade hade blandande känslor 

av placeringen (Yendork & Somhlaba, 2015). Barnen la stor vikt vid att ha en tillhörighet, 

någon som bryr sig om dem och att känna sig älskade. Av de som kände positivt inför 

placeringen var det flera som tog upp att de hade flera barn kring sig och personal som tog hand 

om dem, de behövde inte känna sig ensamma. De påpekade också att personalen tog rollen som 

mamma åt dem, vilket fick dem att känna sig trygga och uppskatta barnhemmet (Yendork & 

Somhlaba, 2015).  

De barn som upplevde barnhemmet negativt talar om de ekonomiska brister som funnit och 

känslorna och utanförskapet som uppstått på grund av de (Yendork & Somhlaba, 2015). Andra 

pratat om att de inte känner att någon betraktar dem som deras barn, de saknar en stabil relation 

till en vuxen som är deras förälder.   

Socialstyrelsen publicerade 2013 en studie om stödbehovet för barn som plötsligt förlorat en 

förälder. En plötslig och oförklarlig förlust av en förälder eller annan nära vuxen kan utvecklas 

till ett trauma för den unge. Detta trauma utvecklas utifrån barnets mognad, dess omgivning 

och nätverk. Hur barnet blir bemött i ett tidigt skede av sorgeprocessen blir avgörande för hur 

traumat utvecklas. Om barnet blir bemött med ett gott omhändertagande och stöd kan de lättare 

bearbeta och hantera händelsen (Socialstyrelsen, 2013).  

Socialstyrelsen listar olika interventioner som är bra att i ett tidigt eller akut stadie ge barnet för 

att stärka barnets återhämtning.  

1.Insatser som stödjer känslan av trygghet/säkerhet/skydd,  

2.Insatser som stödjer förmågan att lugna och samla sig,  

3.Insatser som stärker känslan av självständighet och tillit till det sociala nätverket och 

samhället i stort,  

4.Insatser som stödjer känslan av tillhörighet samt  

5.Insatser som stödjer och ingjuter en känsla av hopp 

(Socialstyrelsen, 2013, s.11).  

Den svenska barnavården har kallats relationsorienterad då stor vikt har lagt vid barnets 

ursprungliga relationer till familjen (Ponnert, 2015). Modellen har inneburit att man velat ha 

kvar kontakten till föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt för barnets skull. Den bygger 

på teorin om att barnets tidiga relationer inte kan ersättas av någon annan oavsett hur barnen 

hade det i hemmet (Ponnert, 2015).  
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4.2 Betydelsen av delaktighet 

I många länder pratar man överlag inte om känslor eller det som händer i den privata sfären 

(Eriksson, 2012). Författaren tar upp tidigare argument om hur viktigt det är att barn får sin röst 

hörd och att det är någon som lyssnar på barnen. Den känslonorm som råder i vissa kulturer kan 

göra det svårare för barn att få prata om sina upplevelser, vilket hämmar deras läkningsprocess. 

För att barn ska kunna arbeta med sina erfarenheter av försummelse samt hitta strategier för 

välmående behöver de att någon vuxen lyssnar och bekräftar deras erfarenheter (Eriksson, 

2012). En del av att få bli hörd gäller även barnens delaktighet gällande deras eget liv. När 

barnen får möjlighet till inflytande i sitt liv kan det ses som att barnet ges rättigheter, men det 

kan även ses som en del av barnens läkningsprocess (Eriksson, 2012).  

4.3 Skolans betydelse 

I en rapport från socialstyrelsen genomförd 2009 gällande skolans roll för barns psykiska 

välmående, finns underlag för att barn som inte bor hos sina föräldrar räknas som en utsatt 

grupp i skolan (Socialstyrelsen, 2012). Barn som inte bor med sina föräldrar är oftare utsatta 

för mobbning och har större grad av psykiskohälsa än barn som bor med sina föräldrar 

(Socialstyrelsen, 2012). Av rapporten framkommer vidare att överrisken hade ett nära samband 

med bristande föräldraförhållanden och med ekonomisk utsatthet att göra. Ekonomin påverkar 

barnens självkänsla och bidrar till en utsatt roll i samhället.  

Att barnen bor utanför sin familj eller blivit placerade av samhället gör att de kan bli utsatta för 

mobbning i större utsträckning.  Den bristande föräldrarelationen kan i sin tur leda till en otrygg 

anknytning som gör att barnet inte vet hur det ska interagera med andra vuxna till exempel 

lärare. Det är nödvändigt att relationen till läraren blir god då det kan hjälpa barnet med 

självkänsla och att lyckas i skolan (Socialstyrelsen, 2012). Det finns även studier på att barn 

som varit placerade är en särskilt utsatt grupp i samhället då de kan ha varit utsatta för 

misshandel, omsorgssvikt eller blivit övergivna av sina föräldrar (Svedin, 2011).   

4.4 Kunskap om placerade barn i en svensk kontext   

Bakgrundsarbetet till Vanvård i social barnavård under 1900-talet inleddes 2006 (SOU 

2009:99). Uppdraget innebar att det skulle undersökas hur barnavården hade misslyckats och 

på så sätt ta lärdom av det förflutna samt ge upprättelse till dem som fallit offer för försummelse. 
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Uppdraget riktade sig till de som varit placerade i fosterhem, institution och övriga placeringar 

utanför familjen (SOU, 2009).  

De som har deltagit i studiens har vittnat om försummelse, fysiskt våld med tillhygge, övrigt 

fysiskt våld, hot och hotfulla situationer, utnyttjad i arbete, integritetskränkning, sexuella 

övergrepp och fysiskt/psykiskt tvång (SOU 2009). Flera av barnen vittnar om att de har varit 

helt maktlösa mot sina förövare och att i de fall de har berättat om försummelsen och våldet har 

de inte blivit betrodda. Förutom brister på boendet har även det förekommit grova brister hos 

myndigheten som placerat barnet där. Många av barnen vittnar om att myndigheten inte har 

brytt sig och att ingen från myndigheten har genomfört den regelbundna tillsynen som 

rekommenderas och bör ske vid placeringar (SOU, 2009). För många av dessa barn har 

placeringen medfört större skada än den ursprungliga livssituation som de blev omhändertagna 

från. 

Om man går ännu längre tillbaks i svensk historia finner man Barnauktioner. Det innebar att 

barn auktionerades ut till den som krävde lägst ersättning från socken för att ta hand om barnet 

(Birch, 1980). De barn som auktionerades ut hade antingen föräldrar som inte hade råd att ta 

hand om dem eller så hade barnen blivit föräldralösa.  

4.5 Sammanfattning av presenterad forskning  

Av båda studierna från Ghana framkommer det hur viktigt det är för barnen att känna 

tillhörighet med någon, att känna att det finns någon som bryr sig om dem. Båda studierna tar 

upp vikten av personalens bemötande och vikten av att personalen visa ett genuint intresse för 

barnens välmående.  

Det finns risk för ett utanförskap bland dessa barn, dels ekonomiskt men även känslomässigt. 

Den ekonomiska situationen i Ghana medför fattigdom och svag socioekonomisk situation som 

är svår att påverka men känslomässigt kan man stödja och påverka barnen 

När barn blir utsatta för ett trauma eller en stor sorg är bemötandet extra viktigt. Det är av stor 

vikt att barnet känner sig tryggt, att någon lyssnar på dem och att de är bekräftade. Studien om 

vanvård i Sverige bland placerade barn visar att det är otroligt viktigt att man vet var barnen 

blir placerade samt har en kontinuerlig kontakt med det placerade barnet för att se att det mår 

bra och inte blir utsatt för någon form av försummelse. Den studien visar att det inte alltid är 

bättre att placera barnen utanför familjen.  
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5. Teoretisk utgångspunkt  

Den tidigare forskningen som presenterades i avsnittet ovan utgick från respondenters tankar, 

åsikter och självupplevda erfarenheter kring barnhem. Presentationen av studiens teoretiska 

tolkningsram lyfter fram en gammal teori som kan kopplas samman när studiens resultat 

diskuteras. Som teoretisk tolkningsram har Maslows behovstrappa valts ut (Maslow, 1987). 

Inom detta avsnitt presenteras de olika stegen inom behovstrappan och dess påverkan på 

individen. Maslows behovstrappa blir relevant för min studie då syftet är att dels undersöka 

vilka behov som anses viktiga att tillgodose hos barnen och hur man arbetar för att hjälpa barnen 

nå sina drömmar.  

5.1 Maslows behovstrappa  

Teorin presenterades första gången 1943 i artikeln A Theory of Human Motivation (Maslow, 

1943). Behovstrappan eller behovshierarkin är en modell som beskriver människans 

prioriteringar angående behoven. Författaren till behovstrappan presenterar fem olika nivåer 

människan går igenom från basala till mer utvecklande behov. 

5.1.1 Fysiologi  

Det första steget handlar om människans fysiska behov så som mat, vatten, sömn och värme 

(Maslow, 1987). Dessa behov är basala för individens överlevnad och därför strävar människan 

alltid efter att få dessa behov tillgodosedda. Skulle dessa behov inte vara tillgodosedda drabbas 

individen av obehag eller rentav fara och kan därför inte fokusera på något av de andra stegen 

i behovstrappan (Maslow, 1987).  

5.1.2 Trygghet  

Steg två handlar om människans psykologiska behov av att känna trygghet. Denna trygghet 

innebär till exempel stabilitet, skydd, fred och struktur (Maslow, 1987). Trygghetsbehovet 

förklaras med att skapa en stabilitet i en värld som ständigt förändras. Detta behov är inget som 

individer tänker på förrän det finns uppenbarliga brister i tillfredställelsen.  

Det innebär att en individ som lever ett otryggt liv inte har de andra stegen i åtanke utan fokusera 

på sin aktuella livssituation (Maslow, 1987). 
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5.1.3 Gemenskap 

Människans sociala behov består av kärlek, vänskap, tillhörighet, förståelse och att bli 

accepterad (Maslow, 1987). Dessa behov av att känna gemenskap handlar om människans 

urtida instinkt att vara medlem av en grupp, av en flock. Människor har ett stort behov av att 

känna sig som en del av en grupp och känna delaktighet, av kärlek och uppskattning (Maslow, 

1987).  

Dessa tre stadier definieras som bristbehov som människan behöver medan de två följande 

definieras som utvecklingsbehov. 

5.1.4 Självkänsla 

Det fjärde steget i behovstrappan handlar om självkänsla och uppskattning (Maslow, 1987). 

Detta behov är indelat i två olika kategorier. Den första handlar om hur man själv uppfattar sig 

och sin självkänsla. Det handlar om att vara nöjd med sig själv och känna att man har 

kompetens. Den andra handlar om att få bekräftelse och uppmärksamhet från andra eller från 

allmänheten (Maslow, 1987). Om dessa behov tillgodoses får individen ett självförtroende och 

känner sig värdefull och stark. I dess motsatt om behoven inte tillgodoses leder det till 

frustration och känslor av underlägsenhet, svaghet och värdelöshet (Maslow, 1987).  

5.1.5 Självuppfyllande  

Den andra utvecklingspunkten och det sista steget i behovstrappan handlar om att människan 

ska nå sin fulla potential och drömmar. Man utvecklas som person och växer in i sin roll och 

på så sätt når självuppfyllande (Maslow, 1987). Innan behoven på de lägre nivåerna är 

tillredställda kan man inte gå vidare till det sista steget i trappan. Det är först när de basala 

behoven är tillfredsställda kan individen ägna sig åt självutveckling och självförverkligande av 

sina mål (Maslow, 1987).  

5.1.6 Sammanfattning 

Maslows behovstrappa rangordnar människans behov från de fysiska behoven till psykiska och 

till självförverkligande. Det innebär att kroppens behov måste tillfredsställas innan en person 

kan fokusera på de psykiska behoven då dessa behov blir bortprioriterade för de basala behoven 

som kroppen behöver för att överleva.  
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts under studien och olika överväganden och 

tillvägagångssätt som varit aktuella. Först redovisas den forskningsmetod som använts sedan 

presenteras urval samt tillvägagångssätt gällande insamling och analysering av empiri. 

Metodavsnittet avslutas med att diskutera studiens validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiskt övervägande.  

6.1 Forskningsdesign 

Forskningsmetoden som använts i studien är kvalitativ och grundar sig i respondenternas 

upplevda uppfattningar om speciella teman grundade i den tidigare forskning som presenterats.  

Studiens syfte fick ligga till grund för forskningsmetoden och då lämpade sig ett kvalitativt 

förhållningssätt bäst (Bryman, 2011). Med det kvalitativa förhållningssättet var förhoppningen 

att kunna förstå respondenternas beteende och bemötande gentemot barnen samt personalens 

uppfattning av vad som är viktigt när man hanterar dessa barn. Utifrån det kvalitativa 

förhållningssättet valdes semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod (Bryman, 2011).  

6.2 Urval 

I urvalsprocessen ställdes två kriterier på intervjupersonerna: att de arbetar på ett barnhem och 

att de skulle kunna ställa upp i intervjun utan att behöva använda tolk. Anledningen till att jag 

inte ville använda tolk var att jag inte ville att svaren skulle påverkas av en tredje person, 

antingen genom språkmissar eller för att respondenten inte vågade vara helt uppriktig. För att 

komma i kontakt med respondenterna användes ett målinriktat snöbollsurval (Bryman, 2011). 

Ett målinriktat urval innebär att respondenterna väljs ut på grund av vissa förutsatta kriterier 

som är aktuella för att besvara frågeställningen (Bryman, 2011). I detta fall att de arbetar med 

barn som bor på barnhem. Ett snöbollsurval innebär att kontakt med en relevant person tas som 

sedan hjälper en komma i kontakt med fler personer som är relevanta för studien (Bryman, 

2011).  

För att få kontakt med ett barnhem kontaktades organisationer som har kontakter med olika 

barnhem i flera olika länder. Syfte och kriterier för studien presenterades för representanter som 

sedan förmedlade kontakt med barnhem som uppfyllde kriterierna. Flera länder kvalificerade 

sig för studien bland annat Sydafrika, Uganda, Ghana och Nepal. Därefter valdes ett barnhem 

ut som hade möjlighet att ta emot mig under de aktuella veckorna.  
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Personerna som valdes ut till intervjuerna skiljde sig åt på flera sätt. När det gällde erfarenhet 

och utbildning för jobbet varierade det stort. De flesta var relativt nya på barnhemmet men en 

av respondenterna hade jobbat närmare 40 år med barn medan en annan enbart hade en månads 

erfarenhet. Åldersspannet gick från 20 års åldern till 60 års åldern.  

6.3 Datainsamling och genomförande  

6.3.1 Metod för datainsamling  

Som nämnt tidigare under detta avsnitt har insamling av empiri skett genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer ger forskaren en möjlighet att vara 

flexibel under intervjun och ställa följdfrågor. I dessa intervjuer följs en intervjumall utformad 

utifrån frågeställningen där vissa teman och frågor ska beröras under intervjun (Bryman, 2011) 

Temana och frågorna är utformade utifrån tidigare forskning och skall hjälpa till att besvara 

frågeställningarna. I semistrukturerade intervjuer får även respondenten frihet och utrymme att 

besvara frågorna utifrån sin egen erfarenhet och upplevelsen av denna. Frågorna behöver inte 

följa en viss ordning utan man kan följa med i vad respondenten berättar och ställa frågor utifrån 

svaren (Bryman, 2011) Syftet med intervjuerna var att ur respondentens perspektiv och 

upplevelser försöka undersöka och besvara studiens syfte och frågeställningar (Kvale och 

Brinkmann, 2014).  

Datainsamlingen skedde succesivt under de två veckor som författaren vistades på barnhemmet.  

6.4 Tillvägagångssätt  

6.4.1 Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga I) arbetades fram innan avresan och frågorna testades innan för att 

försäkra att de var tydligt utformade (Bryman, 2011). Denna intervjuguide användes under 

samtliga intervjuer men anpassades för att passa intervjupersonen. Frågorna arbetades fram 

utifrån studiens syfte och frågeställningar samt utifrån tidigare forskning.  

6.4.2 Genomförande av intervjuerna   

Intervjuerna inleddes med att informera deltagarna om studiens syfte och vad intervjumaterialet 

skulle användas till. Informationsbrevet delades ut och det förtydligades att det var frivilligt att 

delta i studien och att intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt. När respondenten hade 
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gått igenom informationsbrevet och skrivit under samtyckesblanketten påbörjades intervjuerna. 

Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter och skedde i enskildhet på en plats som 

respondenten själv fick välja. Med respondenternas godkännande spelades alla intervjuer in på 

band för att sedan transkriberas till text. Transkriberingen ägde rum efter hemfärden.  

6.4.3 Databearbetning och analys  

Första delen av analysen var att transkribera intervjuerna, det vill säga lyssna igenom och 

ordagrant skriva ut intervjuerna till textfiler. Nästa steg var att avidentifiera intervjuerna så att 

de inte går att spåra tillbaka till respondenterna, vilket skedde genom att ta bort namn och platser 

som kunde göra det spårbart. Syftet med censureringen var att avpersonalisera respondenterna 

och på så sätt skydda konfidentialiteten (Vetenskapsrådet, 2002). Bryman (2011) menar på att 

det är av vikt att noga läsa igenom transkriberingarna flera gånger för att få en helhetsbild av  

Då tematisk analys valdes ut att användas i denna studie blev nästa steg att kategorisera de svar 

som ansågs relevanta för studiens frågeställningar, det vill säga ta ut meningsbärande enheter 

(Grinnell & Unrau, 2011). När hela texten blivit granskad och meningsbärande enheter valts ut 

och tilldelats ett nyckelord, placerades alla citat med liknande nyckelord i ett separat dokument 

och bildade en kategori.  Kategorierna sorterades in i tre övergripande kategorier och är de som 

presenteras i studiens resultat. Dessa tre huvudkategorier blev ’Att bemöta barnen samt se dem 

som individer’, ’Känslotillstånd och återhämtning hos barnen’ och ’Hjälp att blicka framåt’. 

Citaten som valts ut placerades under lämplig kategori och sorterades senare in i subkategorier. 

Exempelvis valdes detta citat ut ”Försökt stärka barnens självkänsla och visa att det är värt att 

kämpa med skolan. Uppmuntrar dem till skola då de har den möjligheten.” Nyckelordet 

skolgång placerades i textens marginal då citatet handlade om barnens utbildning. Citatet som 

presenterats ovan blev placerat under ’Hjälp att blicka framåt’ och subkategorin ’skolgång’.  
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De kategorier och subkategorier som valts att presenteras i resultatdelen är följande:  

Kategorier Subkategorier 

 

Att bemöta barnen samt se dem som 

individer  

 

Vikten av att se barn som individer  

Tid med barnen  

 

Känslotillstånd och återhämtning hos barnen 
Trygghet  

Att vara en emotionell bas  

Utmanade barn 

Hjälp att blicka framåt 
Att bli hörd  

Skolgång  

 

6.5 Metoddiskussion  

I denna del presenteras en diskussion om de val som skett kring metoden. Först diskuteras 

metoden utifrån tillförlitlighet sedan urval, genomförandet av intervjuerna och svårigheter som 

uppkom.  

6.5.1 Metodiska överväganden  

Validitet och reliabilitet diskuteras ofta för att få en tydligare bild av studiens kvalité men 

lämpar sig inte helt för kvalitativa studier (Bryman, 2011). Bryman (ibid.) talar istället om 

tillförlitlighet när det gäller kvalitativa studier. Tillförlitlighet delas in i fyra underkategorier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styra och konfirmera. Trovärdigheten 

regleras av att forskaren följer de regler som finns för hur studier ska utföras samt att studiens 

resultat rapporteras tillbaks till respondenterna (Bryman, 2011). Då det är svårt att 

kommunicera med personalen på barnhemmet utan flera mellanhänder blir rapporteringen 
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svårare, därför fick respondenterna kontrollfrågor som ”Stämmer det att” och ”Har jag uppfattat 

det rätt om” för att säkerställa vad som menades med svaren. 

Överförbarhet innebär att kontexten som studien är genomförd i ska beskrivas så utförligt och 

beskrivande som möjligt. Detta för att andra personer ska få en så pass beskrivande bild som 

möjligt, så de utifrån den kan avgöra hur överförbar studien är (Bryman, 2011). Även detta har 

beaktats i denna studie och därför har barnhemmet beskrivits utförligt (Se 7.1) för att ge läsaren 

en tydligare bild. Pålitlighet som är en motsvarighet till reliabilitet går ut på att ge läsaren en 

klar inblick i forskningsarbetet och alla faser under forskningen (Bryman, 2011). I 

metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet samt redogörs ett exempel på hur kategoriseringen 

skett. Den sista delen för att uppnå tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera som 

innebär att forskaren ska vara så neutral som möjligt och inte låta personliga åsikter påverka 

studiens resultat (Bryman, 2011). För att motverka att personliga åsikter och känslor speglas av 

i studien har samtal kring etik och utveckling skett, dels med handledare men även med 

klasskamrater.  

6.5.2 Urvalsprocessen  

Bryman (2011) tar upp problematiken med att använda sig av snöbollsurval. Dels tar han upp 

svårigheten med att kunna generalisera resultatet. Dock används snöbollsurval ofta inom 

kvalitativa studier och har inte samma krav på sig att kunna generaliseras som en kvantitativ 

studie har (Bryman, 2011). Det blev automatiskt ett snöbollsurval då jag saknade kontakter för 

att komma i kontakt med barnhem. Hade det funnits mer resurser i form av tid och pengar hade 

det kanske gått att använda enbart ett målinriktat urval och på sås sätt komma i kontakt med 

barnhem direkt utan några mellanhänder.  

6.5.3 Svårigheter vid intervjuerna  

Den största svårigheten vid datainsamling var språket. Personalens språkkunskap i engelska 

motsvarade inte riktigt den nivå som lovats vid första kontakten. För att ändå kunna genomföra 

intervjuer anpassades frågorna utifrån respondenterna. Några behövde få frågorna förklarade 

på en enklare engelska och några behövde få exempel för att förstå frågorna. Detta kan ha 

påverkat respondenternas svar och påverkat studien. En annan svårighet var att få tid till 

intervjuerna. På barnhemmet fanns det alltid något som behövde göras eller något barn som 

behövde hjälp med något vilket resulterade i att intervjuerna blev lite forcerade vilket 

förmodligen också påverkat resultatet.  
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6.6 Etiska överväganden  

Efter att ha fyllt i en etisk egengranskning (Se bilaga II) från Forskningsetiska Nämnden vid 

Högskolan Dalarna uppstod behovet att göra en ansökan till nämnden. Vid första ansökan 

avslogs studien då det från början var planerat att studien skulle innefatta både barnintervjuer 

och observationer. Detta ansåg Forskningsetiska nämnden inte vara lämpligt eftersom det 

kunde påverka barnen negativt. Vid andra ansökningen var studiens metod ändrad till att enbart 

innefatta intervjuer av personalen samt observationer på barnhemmet och då godkändes studien 

delvis. Forskningsetiska nämnden godkände inte att några observationer som inkluderade 

barnen skulle äga rum på barnhemmet. Slutligen godkändes studien när bara intervjuer med 

personalen planerades.  

För att uppfylla de forskningsetiska principerna som existerar inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning har fyra olika principer följts. Dessa principer består av 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningsprinciperna finns till för att skydda respondenterna och handlar om att information 

om studien ges och vad studien ska användas till, att anonymitet försäkras och att deltagandet 

är helt frivilligt och kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Alla dessa principer beaktades 

tillsammans med handledare innan studien inleddes och togs upp i informationsbrevet som gavs 

ut innan intervjun till alla respondenter (se bilaga III samt IV). För att uppfylla alla fyra 

principer informerades respondenterna om studien och fick skriva under samtycke innan 

intervjun inleddes. Respondenterna informerades även att svaren skulle förvaras så att endast 

jag och min handledare kunde ta del av dem. Svaren förvarades på en dator som var skyddad 

med lösenord. Resultatet från studien kommer enbart användas i denna studentuppsats och 

kommer inte publiceras för allmänheten.  

Det har även skett en diskussion om känsliga uppgifter gällande personalen på barnhemmet, 

och jag har valt att inte nämna barnhemmet vid sitt namn för att avidentifiera hemmet. Även 

personalens namn och ålder har uteslutits för att garantera respondenternas anonymitet. I 

studien undersöks inte varför barnen har hamnat där och det förekommer inga frågor om deras 

bakgrund för att minska risken för att barnen ska återuppleva trauman.  
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7.  Resultat 

I detta avsnitt presenteras först kontexten som studien har ägt rum i och sedan presenteras 

resultatet. Rubrikerna som presenteras bygger på de kategorier som upptäckts under analysen. 

Alla svar bygger på respondenternas upplevelser och tankar om att arbeta på barnhem med 

utsatta barn. Underrubrikerna representerar de olika underkategorierna som hittades i 

respondenternas svar. Resultatet presenteras dels genom sammanfattning av svaren men även 

genom citat.  

7.1 Kontexten 

Datainsamlingen ägde rum på ett barnhem i södra Ghana. För att läsaren ska få en bredare 

förståelse för kontexten följer här en redogörelse för barnhemmet samt en beskrivning om 

landet.  

Ghana som ligger i Västafrika är ett fattigt land med väldigt ojämnt fördelade resurser. De flesta 

av barnen som blivit placerade på barnhemmet jag vistades på var där för att föräldrarna inte 

hade ekonomiska möjligheter att behålla dem hemma. Av personal som arbetade på 

barnhemmet förklarade för mig att barn inte hade något direkt värde i landet. Det finns inget 

skyddsnät för barn eller någon självklarhet till utbildning.  

På barnhemmet bodde 38 barn varav det yngsta barnet var ett år och det äldsta var 15 år. Genom 

barnhemmet får barnen möjlighet att gå i skola, de yngsta boende barnen samt yngre barn i 

närliggande byar har lektioner på barnhemmet, medan de äldre barnen gick i skola 1,5 timme 

bort på en större skola. Uppdelning för skolan skedde dels genom ålder men även genom 

utvecklingsnivån på barnen. Barnhemmet är väldigt enkelt med endast det nödvändigaste. 

Maten tillredes över öppen eld i gjutjärnsgrytor, kläder tvättas för hand med samma sorts tvål 

som man diskar samt tvättar sig med och maten serveras på plasttallrikar direkt på marken. 

Barnhemmet är beroende av donationer, volontärer och fadderprogram för att sponsra barnens 

skolgång samt täcka deras fysiska behov i form av mat, kläder och sjukvård.  

Det fanns nästan alltid en volontär boende på barnhemmet som hjälpte till med vardagssysslor, 

tog hand om barnen och hjälpte till med läxläsningen. En annan viktig funktion volontärerna 

hade på hemmet var att de pratade engelska med barnen, vilket gjorde att engelskan blev en 

naturlig del av vardagen.  
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Flera av de barnen som bodde på barnhemmet hade föräldrar i livet, men som av ekonomiska 

skäl inte hade möjlighet att ha barnen boendes hemma. De barn som hade kontakt med sina 

föräldrar brukade åka hem på lov för att hälsa på.  

Barnhemmet har ingen åldersgräns för när barnen måste flytta därifrån utan de får bo där tills 

de har möjlighet att bo hos sina föräldrar eller tills de kan klara sig själva, antingen genom 

studier eller arbete.  

 

7.2 Att bemöta barnen samt se dem som individer  

Här presenteras de underkategorier som skapats gällande bemötande och vikten av att se barn 

som individer.  

7.2.1 Vikten av att se barn som individer 

När respondenterna fick frågor om bemötande var de överens om att det fanns två saker som 

var viktigt, att man gör det på barnets nivå och att barnen känner att det är helhjärtat. De var 

noga med att poängtera att det är viktigt att barnen får känna att någon ser dem och att barnen 

förstå vad man säger. För att få ett band med barnen menade de att det är viktigt att visa barnen 

respekt men även att det går att lita på de vuxna och att de bryr sig om barnens välmående.  

En ur personalen talade om respekt och trygghet, att barnen behöver få känna omtanke och att 

det är viktigt att inte glömma bort omständigheterna de lever i.  

Att barnen får förtroende för mig och känner att de kan lita på mig och att jag finns där 

för dem… Att vara kärleksfull, respektfull och rättvis. Att man tänker på de 

omständigheterna som de lever i och tidigare upplevt.  

En annan berättade att de vuxna ofta talade över huvudet på barnen, vilket gjorde att barnen 

lämnades utanför. Att många av barnen ville veta och lärde sig barnhemmets regler och struktur 

bättre när de fick förklarat varför och inte bara fick tillsägningar.  

Göra det på deras nivå, att man inte pratar över huvudet på dem. Man måste komma ner 

och prata med dem så att de förstår. De behöver förklaringar och inte bara tillsägningar. 

Många gånger ägnas inte ens tiden till att förklara.  
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7.2.2 Tid med barnen 

Alla respondenter beskrev svårigheten med att se barnen som individer när det är många barn 

som bor på barnhemmet. De berättade om olika strategier de använder sig av för att dela upp 

barnen och få egen tid med dem. De var överens om att vissa av barnen framträder betydligt 

tydligare och mer än andra barn. De ägnade mest tid till att berätta om strategierna för att se de 

barnen som inte tar plats själva.  

En respondent berättade om sina strategier för att se de barn som håller sig i utkanten och hon 

berättade att man aktivt måste arbeta för att få med dessa barn för annars håller de sig i 

bakgrunden.  

Försöker få egen tid med alla barnen, lära mig deras beteende. Någon gång ägna mer 

tid åt och göra något speciellt med bara två tre barn. Försöka se de barnen som inte tar 

för sig lika mycket. Visa att man ser dem också. Det blir lätt att man missar dem om man 

inte aktivt tänker på att göra nått med bara dem.  

En annan beskrev hur hon tänker kring uppdelning åldersmässigt.  

Det är väldigt svårt här när det är så många barn. …. Första steget är att dela upp dem 

stora och små. Oftast är det de små barnen som får mest uppmärksamhet för att det är de 

som söker sig till de vuxna, som kräver uppmärksamhet. ... Det är viktigt att komma åt de 

äldre barnen för att det är de som är i en utvecklingsfas där de behöver stöd och lite mer 

hjälp. 

Personalen beskriver svårigheter med att hinna med alla barn och att det inte finns tid för alla. 

Flera av respondenterna tar upp svårigheten med att se de barn som inte tar för sig. Till exempel 

de äldre barnen och de barn som inte bor på barnhemmet.  

Speciellt de barn som bara är här dagtid för skolverksamheten hamnar i bakgrunden, de håller 

sig för sig själva. De är svåra att jobba med då vi inte känner dem så bra och de inte tar för sig 

som barnen som bor här. 
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De nämnde även att de äldre barnen är svårare att komma åt, dels för att de små kräver mer 

uppmärksamhet men också för att de äldre drar sig undan och spenderar inte lika mycket tid på 

barnhemmet.  

7.3 Känslotillstånd och återhämtning hos barnen 

Nedan presenteras svaren gällande känslotillstånd och personalens åsikter kring återhämtning 

hos barnen. Här presenteras även personalens åsikter kring vilka svårigheter hos barnen som 

det är svårast att arbeta med.  

7.3.1 Trygghet  

Ett återkommande svar hos de flesta av respondenterna var vikten av att barnen ska känna 

trygghet och veta att personalens finns där för dem. Vissa av barnen som bor på barnhemmet 

har kommit från dåliga hemförhållanden där det inte funnits nog tillgångar för att kunna ge alla 

mat eller tryggheten. Flera av barnen har fått arbeta för att dryga ut hushållskassan, vilket har 

lett till utebliven undervisning och dåliga arbetsförhållanden. För många av barnen finns ett 

underliggande behov av närvaro och att få uppmärksamhet och trygghet genom närhet.  

En av respondenterna tar upp det rådande tabut i Ghana om att tala om känslor. Hon berättar att 

även om Ghana verkar vara ett öppet land och folk är väldigt fysiska av sig med kramar och 

handslag så är det väldigt stängt när det gäller att visa eller uttrycka känslor.  

Att de känner sig trygga, en stabil vardag, kärlek och att de känner att någon ser dem och 

får uppmärksamhet… Ge så mycket uppmärksamhet som möjligt utan att det blir 

orättvist. Försöker få barnen att ge varandra uppmärksamhet… Men också med mycket 

kramar, många av barnen behöver väldigt mycket närhet och söker mycket 

uppmärksamhet på det viset. 

En annan respondent tog upp att vissa av barnen har haft det otryggt innan de kom till 

barnhemmet och att det är viktigt att låta dem vara barn och få dem att inte oroa sig över sin 

överlevnad.   

Att de har en trygg plats och att de inte behöver oroa sig för om de har någon plats att 

sova på, om de har mat för dagen eller att de måste ut och jobba på farmen när de är 8 

år. Man pratar sällan känslor här i Ghana det är väldigt tabubelagt... Men det är 
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fantastiskt att se hur vissa av barnen har växt i tryggheten här. Vi ser inte riktigt hur 

dåligt de mår när de kommer, men vi ser framstegen de gör när de känner sig trygga.  

7.3.2 Att vara en emotionell bas 

Det förekom ofta gråt och tårar på barnhemmet precis som hos andra barn. Förutom glädje var 

ledsamhet den känsla som barnen visade oftast och som blev en naturlig del av vardagen på 

barnhemmet. All personal hade olika knep för att hantera ledsamhet och få barnen på andra 

tankar men gemensamt hade de att de gav barnet uppmärksamhet. Vissa var mer fysiska med 

barnen och tröstade genom närhet, medan andra pratade med barnen och försökte få dem att 

berätta vad som hänt.  

En ur personalen berättade att hon anpassar sig efter situationen, om någon behöver närhet 

erbjuder hon det men många gånger löser hon ledsamheten genom att tala med barnet och ge 

det uppmärksamhet på det viset. Hon fortsatte prata om att det är viktigt att förklara för barnen 

att man inte får agera ut sina känslor på något av de andra barnen, då det bara blir en ond cirkel 

med fler ledsna barn.  

Tröstar, pratar, tar dem i knät om de vill. Är det så att de ger sig på andra kompisar på 

olika sätt så pratar jag med dem och säger ’jag ser att du är ledsen och det får du vara 

men du får inte vara dum på de andra’.  

Det alla respondenter hade gemensamt var att de trodde att ibland behöver barnen få gråta, att 

de är viktigt att de får agera ut hur de känner.  

Försöker trösta, sätter ned dem och pratar med dem. Försöker få dem att må bättre och låta 

dem agera ut känslorna. Ibland behöver de bara få gråta ett tag. 

7.2.3 Utmanande barn 

Alla respondenter var överens om att de barn som var mest utmanande att arbeta med var de 

barn som visade tendenser till aggressioner och utåtagerande beteende. Vissa tog upp 

svårigheten med att inte riktigt veta vad barnen har varit med om innan de flyttade in på 

barnhemmet. De beskrev det som en konflikt där de å ena sidan ville veta för att kunna hantera 

situationer bättre men samtidigt inte ville fråga och på så sätt påminna barnen och i värsta fall 

väcka trauman.  
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De med våldstendenser, de som överreagerar för minsta lilla med våld eller hot om våld. 

Och att man inte vet allt om deras bakgrund som kan påverkar deras beteende… Det är 

svårt att veta vad barnen kan varit med om, vilket gör det svårt att hantera.  

En annan respondent tog upp svårigheten att nå fram till vissa av barnen som har lärt sig från 

att de var små att de inte hade något värde. Den rådande kulturen i landet är att barn inte har 

något värde och därmed ingen talan. Då dessa barn hört det från att de var väldigt unga är det 

svårare att få dem att öppna upp sig och prata om hur de mår eller vad de vill.  

Kulturen är det svåraste att jobba med eller snarare mot ... Och det är hur man ser på 

barn här i Ghana. De värdesätter inte barns liv… Det innebär att barnen inte har någon 

talan, inte ens över sina egna liv. Det finns inga skyddsnät som tar hand om dem. 

7.3 Hjälp att blicka framåt  

Sist i resultatdelen presenteras personalens åsikter kring arbetet med barns drömmar och hur 

man arbetar för att uppmuntra och stödja barnen i drömmarna.  

7.3.1 Att bli hörd 

Flera av respondenterna påpekade vikten av att låta barnen prata om sina drömmar och att låta 

dem känna att någon verkligen lyssnar på dem. De fortsatte med att barnen inte är vana vid att 

någon vuxen lyssnar på dem och inte pratar med dem om drömmar och framtiden. Barnens 

position i samhället gör att många av dem har svårt att tro på sig själv eller våga hoppas på en 

bättre framtid.  

En respondent tog upp vikten av sin roll som vuxen, att barnen behöver få veta att även vuxna 

har drömmar och mål men även att det finns någon vuxen som lyssnar och bryr sig.  

Låter barnet berätta, inte skratta åt dem utan med i så fall. För barnet är det viktigt att 

få mig som vuxen att lyssna, de känner sig viktiga… Pratar om att även vi vuxna har 

drömmar, ibland slår de in ibland inte. Men drömma måste man få göra.  
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En annan respondent tog upp att det är viktigt att prata om framgångsrika människor så att 

barnen har någon att se upp till.  

Att barnen får prata om sina drömmar, då många av dessa barnen inte riktigt vågar. 

Pratar med dem om framgångsrika människor, ger dem förebilder och visar att folk kan 

lyckas… Uppmuntrar dem att jobba hårt i skolan. 

7.3.2 Skolgång  

Det som respondenterna tyckte var viktigast för att hjälpa barnen nå deras drömmar och komma 

någonstans i livet var barnens skolgång. Att de lärde sig grunden de behövde ifall de ville läsa 

vidare och en bra engelska för att kunna ta vilka jobb som helst.  

En av respondenterna tog upp hur de använde sig av volontärer i verksamheten som hjälpmedel 

till barnen. Hon menade att volontärerna dels hjälper barnen med engelskan då barnen måste 

prata engelska för att kommunicera men även att volontärerna kan hjälpa barnen med läxor och 

uppmuntra deras drömmar. Alla respondenterna nämnde vilken möjlighet dessa barn får med 

skolgång genom barnhemmet och vilken möjlighet det är för dem som annars inte hade fått 

undervisning. Respondenterna menade att skolan hade den viktigaste rollen i att barnen skulle 

lyckas uppfylla sina drömmar.  

Försökt stärka barnens självkänsla och visa att det är värt att kämpa med skolan. Uppmuntrar 

dem till skola då de har den möjligheten.  

En annan respondent betonade vikten av undervisning och utbildning genom volontärerna. Hon 

menade på att volontärer var en förutsättning för att skolan skulle fungera.  

Framförallt skolan, det är viktigt. Se till att de går i en bra skola och kan få den bästa 

utbildningen som finns möjlig. En anledning till att vi har volontärer för att de ska få 

hjälp även hemma, för mammorna inte har den tiden. Att de har någon att prata engelska 

med och som hjälper dem med läxor så de kan lyckas.  
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8. Reflektion 

Nedan följer en diskussion utifrån den teoretiska tolkningsramen och den tidigare forskningen 

tillsammans med resultatet. Avsnittet avslutas med en metodologisk reflektion.  

8.1 Diskussion 

Syften med studien har varit att öka förståelsen och skapa kunskap om betydelsen av 

personalens bemötande av de placerade barnen. Fokus har legat på att samla in personalens 

egna uppfattningar och erfarenheter kring betydelsen av och deras bemötande gentemot barnen. 

Studien har även syftat till att undersöka hur väl personalen arbetar för att barnen ska nå 

självuppfyllande och vilken hjälp de får att nå det.  

Studiens resultat visar att när det gäller bemötande gentemot barnen är det viktigt att tänka på 

två saker; att man möter barnen på deras nivå och att man visar att man verkligen bryr sig om 

barnen. Många gånger behandlar vuxna barnen som att de inte förstår något och bryr sig inte 

om att lägga ner tid på att möta barn på deras nivå. Detta anser respondenterna är fel och att det 

är nödvändigt att gå ner till barns nivå för att få dem att utvecklas men även skapa ett band med 

dem. De menar att om ett barn bara får tillsägningar och inga förklaringar till vad det gjort fel 

kommer det inte förstå varför det är fel. Detta stämmer överens med vad Eriksson (2012) tar 

upp i sin studie. I Erikssons (ibid.) studie tas det upp att det råder tabu om att prata om känslor 

och därför förbises ofta människors känslomässiga behov. Hon menar att det är av stor 

betydelse att man pratar med barnen för att de ska utvecklas. 

Respondenterna tog även upp vikten av att möta barnen helhjärtat och visa dem att de verkligen 

bryr sig om barnen. Omständigheterna som dessa barn upplevt och fortsätter att uppleva 

påverkar dem och innebär att de behöver trygghet, omtanke och respekt. Som det framgår i 

Bettmanns (2015) studie är det viktigt att barn känner uppskattning och kärlek från de vuxna. 

Bettman (ibid.) nämner att det är viktigt att barnen får moderskärlek och att det blir personalens 

jobb att ta den platsen. Det överensstämmer med svaren respondenterna gav om att visa barnen 

att man verkligen bryr sig om dem och att man bör ägna dem mycket tid. Bettmann tar även 

upp att det är viktigt att barn har en känsla av familj och att det finns dem som bryr sig om 

barnen. Även detta stämmer överens med respondenternas svar om att bry sig om barnen 

helhjärtat. Detta i sin tur kan kopplas samman med Maslows teori om att människan är ett 

flockdjur som behöver ett socialt samspel med andra människor för att utvecklas (Maslow, 

1987).    



 

28 

 

Eftersom det är många barn som bor på barnhemmet är det svårt att få tiden att räcka till alla 

barnen och att det lätt blir att personalen missar de barn som själva inte tar för sig eller kräver 

uppmärksamhet i lika stor utsträckning som de andra barnen. I studien av Yendork och 

Somhlaba (2015) framgår det dock att vissa av barnen i deras studie ansåg det vara något 

positivt att det var många på barnhemmet. Det innebar att det alltid fanns någon att vara med 

och att man aldrig behövde känna sig ensam (Yendork & Somhlaba, 2015). Det innebär att även 

om personalen ser det som en svårighet att hantera många barn samtidigt, kan det vara något 

bra för barnen som får en stor familj.  

För att ha en möjlighet att se individer i en stor grupp använder sig personalen av olika 

strategier, dels att dela upp dem åldersmässigt inom skolan men även genom att försöka få egen 

tid med bara några få av dem vid olika tillfällen. Dock räcker inte tiden till och de barn som 

inte kräver uppmärksamhet blir lätt utan. Studien visar att den målgrupp personalen tycker är 

svårast att nå på individnivå är de äldre barnen. Dels för att de spenderar skoldagarna borta men 

även för att de inte efterfrågar lika mycket uppmärksamhet och tid som de yngre barnen.  

När det gäller barnens känslotillstånd visar studiens resultat att det allra viktigaste enligt 

respondenterna var att barnen känner sig trygga. Många av barnen kommer från ostabila 

hemförhållanden och några av dem har bristande vuxenrelationer vilket gör det extra viktigt att 

de får en stabil tillvaro på hemmet och trygga relationer till personalen. De förklarar att barnen 

saknar närhet och trygghet och därför söker mycket uppmärksamhet från de vuxna. Detta tar 

sig uttryck i form av fysisk närhet som kramar, att bli buren eller hålla hand. Även Maslow 

argumenterade för att trygghet är ett grundläggande behov hos människan (Maslow, 1987). Han 

menar att så länge en individ lever i ett otryggt liv eller har en känsla av fara, kan individen inte 

fokusera på något av de högre stegen i behovstrappan. Det innebär att barnen får en chans att 

klättra i behovstrappan om personalen lyckas få dem att känna sig trygga på barnhemmet.  

Socialstyrelsens (2013) publikation rörande barn som plötsligt förlorar en eller båda föräldrarna 

menar att det lätt blir ett trauma för barnet. Av publikationen framkommer det att det är 

avgörande för hur barnet hanterar förändringen utifrån vilket bemötande det får från 

omgivningen i början av sorgeprocessen. Det hävdas i rapporten att det är viktigt att man arbetar 

för att barn ska känna sig tryggt och lugnt (Socialstyrelsen, 2013).  

En respondent tar upp vikten av att barnen behöver få vara barn och inte ha något vuxet ansvar. 

Många av barnen har tidigare oroat sig för hur de ska klara dagen, till exempel hur de ska hitta 

mat eller om de har tak över huvudet. Respondenten menar att det är viktigt att dessa barn 
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känner att de inte behöver oroa sig för detta. Många gånger syns det inte på barnen hur dåligt 

de mår när de kommer till barnhemmet, speciellt inte då man inte diskuterar känslor speciellt 

öppet i Ghana. Det som däremot syns är utvecklingen barnen gör när de känner sig trygga och 

har blivit bekväma på barnhemmet och känner tillhörighet med gruppen.  Socialstyrelsens 

(2013) rapport stödjer tesen om att barn behöver känna tillhörighet och hopp inför framtiden. 

Om barnet känner sig tryggt, lugnt, hoppfull och en del av ett större sammanhang minskar 

risken för att utveckla ett trauma (Socialstyrelsen, 2013). Tryggheten är avgörande för att 

barnen ska utvecklas (Maslow, 1987). Respondenterna var överens om att barn behöver få agera 

ut sina känslor och att det ibland är bäst att bara låta dem gråta tills de känner sig nöjda.  

Det fanns barn på barnhemmet som hade specifika svårigheter. Den grupp som respondenterna 

tyckte var svårast att hantera och extra utmanande var de barn som var utåtagerande och hade 

våldsamma tendenser. En annan svårighet som togs upp var att de inte vet speciellt mycket om 

barnens bakgrund och tidigare erfarenheter. Att barnen inte har haft det lätt hemma är vanligt 

förekommande och ofta en förutsättning för att barn hamnar på barnhem, men i vilken 

utsträckning och vad de har varit utsatta för är svårt att veta. Personalen menar att det då är 

svårt att hantera dessa barn och hur man ska agera i situationer där barnen är upprörda. Det 

skapade en konflikt för personalen då de både vill och behöver veta barnens bakgrund för det 

bästa bemötandet, men samtidigt inte vill väcka traumatiska upplevelser genom att ställa frågor 

om barnens bakgrund. Detta hamnar i konflikt med studien av Eriksson (2015) som menar att 

barn har ett behov av att bli hörda. Eriksson hävdar att det är en del av barns läkningsprocess 

att få prata om sina upplevelser. Det är av vikt att barn får bekräftelse av en vuxen gällande det 

de har blivit utsatta för tidigare för att kunna hitta strategier för välmående. Detta hamnar på så 

sätt i konflikt med det rådande tabut om känslor och personalens rädsla att prata med barnen 

om deras tidigare erfarenheter.  

Som man kan läsa i Vanvård i social barnvård under 1900-talet (SOU: 2009:99) har det varit 

vanligt förekommande att barn har farit illa och missköts i den sociala barnavården även i 

Sverige. Barn har inte haft något värde och ingen som har lyssnat på dem, vilket var tydligt 

under 1800-talet när barn auktionerades ut till lägsta erbjudandet (Brick, 1980). Flera av 

respondenterna vittnar om att barn inte har något värde i Ghana och att det inte finns något 

skyddsnät för barn. Det innebär att det inte finns någon myndighet som kontrollerar barnens 

välmående eller kontrollerar vad de kan bli utsatta för. Det finns heller inga myndigheter som 

lyssnar till vad barnen behöver. Det gör enligt respondenterna att denna målgrupp blir svår att 

nå, då de inte är vana att någon vuxen lyssnar på dem eller har något förtroende för vuxna.  
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Studiens resultat visar att uppmärksamhet från vuxna och skolgången har en väldigt stor 

betydelse för att barnen ska nå självuppfyllelse och få bekräftelse för att tro på sig själva. 

Maslow menar att människan har ett behov av att bli bekräftade av andra människor för att 

kunna bygga sin självkänsla (Maslow, 1987). Om en individ inte får dessa behov tillgodosedda 

kan det leda till frustration och en känsla av underlägsenhet, vilket i sin tur inte bidrar till att 

individen utvecklas eller når självuppfyllande.   

Dessa barn är vana att det inte finns någon vuxen som har tid eller viljan att lyssna på vad de 

har att säga, därför är det oerhört viktigt att personalen finns för barnen och lyssnar på vad de 

tänker på och drömmer om. Det är även viktigt att personalen visar att även de har drömmar 

och planer för sina liv. Vissa drömmar som går i uppfyllelse och vissa som inte alltid lyckas. 

Detta gör att barnen vågar drömma och kämpa för en bättre framtid.  

För många av barnen har det varit svårt att tro att de kommer få en bättre framtid då de haft en 

väldigt dålig position i samhället. Vissa av respondenterna använde sig därför av framgångsrika 

människor för att illustrera möjligheten att uppfylla sina drömmar. 

Det respondenterna tyckte var viktigast för att hjälpa barnen nå sina drömmar och 

självuppfyllelse var att de fick en bra skolgång. Detta för att de dels ska lära sig grunderna de 

behöver för att läsa vidare men även för att de ska lära sig engelska så de får det lättare på 

arbetsmarknaden. Personalen var väldigt tacksam för den hjälp de fick från volontärerna som 

vistades på barnhemmet och vissa ansåg rentav att det var avgörande att de vistades på 

barnhemmet. Tack vare volontärerna blev engelskan en naturlig del av vardagen på 

barnhemmet och barnen fick mer hjälp med läxorna.  

Respondenterna betonande hur tacksamma de var att barnen fick möjlighet att gå i skolan då 

det inte var någon självklarhet i landet. Socialstyrelsens rapport från 2012 gällande barns 

skolgång vittnar om att barn som är placerade eller bor utan en förälder får en svårare miljö i 

skolan. De barnen blir oftare utsatt för mobbning och mår oftare psykiskt dåligt 

(Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen (ibid.) menar också att den bristande föräldrarollen kan 

göra att barnen får svårare i skolan då de inte vet hur de ska interagera med lärarna. 

Socialstyrelsen (ibid.) påpekar att relationen till läraren och vuxna är viktig då det kan hjälpa 

dem med både självkänsla och att klara skolan. Socialstyrelsens rapport gäller svenska 

förhållanden men man kan anta att samma gäller för afrikanska barn. Det överensstämmer med 

respondenternas önskan att det ska gå bra för barnen i skolan och att de använder sig av vuxna 
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volontärer för att hjälpa barnen. Maslow hävdar att det är först när människans basala behov är 

tillgodosedda som hon kan börja ägna sig åt självförverkligande. Personalen på barnhemmet 

gör allt för att uppfylla de lägre stegen i behovstrappan så att barnen ska få de bästa 

förutsättningarna till att nå självförverkligande.  

Genom de presenterade rapporter från socialstyrelsens (2012, 2013, 2014) och Vanvård i social 

barnavård under 1900-talet (SOU:2009:99) kan man urskilja att det funnits många barn i 

Sverige som farit illa av att de blivit placerade utanför sina familjer. Studiens resultat visar att 

de på det aktuella barnhemmet har lyckats väl med barnhemsvård. De barn som bodde på 

barnhemmet fick en bra tillvaro med bättre omhändertagande och bemötande än de skulle fått 

i samhället i stort. På barnhemmet fick de både sina fysiska och känslomässiga behov 

tillgodosedda och på så sätt möjlighet att nå självförverkligande. Detta visar att det inte enbart 

räcker med mat och husrum såsom den svenska barnavården var förr i Sverige. Resultatet är 

dock grundat på personalens upplevelser och åsikter och det finns en möjlighet att resultatet 

hade blivit annorlunda om man istället intervjuat barnen.  

Det är många barn som kommer i kontakt med socialtjänsten någon gång under sina liv och 

som har ett stort behov av att bemötandet sker på rätt sätt (Socialtjänsten 2013, 2014).  Den 

svenska modellen som strävar efter att barnen ska få bevara relationen till sina föräldrar i så 

stor utsträckningen som möjligt menar att det är av vikt att barnen får träffa sina föräldrar 

(Ponnert, 2015). Det stämmer överens med barnhemmets tro att barnen mår bra av att få träffa 

sina föräldrar och som ger barnen möjlighet att åka hem över lov. De vill även bibehålla 

relationen med familjen utifall deras livssituation förändras och de får möjlighet att kunna ta 

hand om sina barn igen.  

8.2 Metodologisk diskussion  

Till studien fanns det mycket material att arbeta med vilket gav beskrivande och fylliga citat. 

Studien möttes väldigt positivt hos respondenterna vilket gjorde intervjuerna roliga att 

genomföra. En nackdel med intervjuguiden var att frågorna behövde förklaras för några av 

respondenterna, detta kan ha lett till att frågorna upplevdes riktade och på så sätt påverkat 

svaren.  

En svaghet som funnit i studien är att den enbart är grundad på personalens åsikter. Det finns 

en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut om man istället hade valt att fokusera på 

barnens åsikter och upplevelser. En annan svaghet i denna studie är att den är genomförd av 
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enbart en författare, vilket kan ha blivit påverkat av den förförståelse som funnits då det inte 

funnit någon att diskutera intervjuerna tillsammans med. För att få en god transparens över 

studiens resultat har citat i sin helhet används för att ge en så rättvis bild av respondenternas 

svar och inte enbart författarens tolkningar.  

Då inga befintliga kontakter fanns innan studien genomfördes var det svårt att få till något annat 

urval än målstyrt snöbollsurval. Urvalet gör att studien inte kan generaliseras då enbart ett 

barnhem var med i studien. Hade resurser funnits för att åka runt och besöka fler barnhem och 

på så sätt utöka urvalet av respondenterna hade studiens resultat kunnat se annorlunda ut.  
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9. Slutsatser  

De slutsatser som kan dras av min studie är att personalens bemötande och agerande gentemot 

barnen är oerhört viktig. Många av dessa barn har helt förlorat kontakten med sina familjer och 

behöver få trygga, stabila relationer till vuxna på annat sätt. Personalen och de andra barnen på 

barnhemmet blir deras nya familj, något man såg tydligt när man var med i deras vardag. De 

ställer upp för varandra och hjälper varandra precis som familjemedlemmar gör. Det blir tydligt 

att barnen behöver sociala kontakter och relationer i likhet med vad Maslow nämner i sitt tredje 

trappsteg i behovstrappan.  

För att stödja barnen och hjälpa dem bearbeta förlusten av föräldrarna påpekade respondenterna 

att det är viktigt att barnen känner sig trygga. Många av barnen har upplevt svårigheter innan 

de kommit till barnhemmet, och det är viktigt att de inte behöver oroa sig utan kan fokusera på 

att vara barn. Enligt tidigare studier och respondenternas svar framgår det tydligt att barnen 

behöver få känna någon form av familjegemenskap och sociala samspel för att må bra. Det är 

viktigt att det finns någon som lyssnar och bekräftar vad barnen säger, dels för att barnen ska 

känna sig uppskattade och sedda men även för att hjälpa barnen bearbeta eventuella svårigheter.  

När det kommer till barnens känslomässiga behov och hur personalen bemöter dessa finns det 

inga rätt eller fel utan är individuellt anpassat efter barnens behov. Ofta förekommande är att 

kramar och annan fysisk närhet används för att trösta och ge trygghet. För att hjälpa barnen 

utvecklas och så småningom nå sina drömmar framkommer det att skolan och uppmuntran från 

personalen är det allra viktigaste. Respondenterna betonar skolans betydelse för att ge barnen 

en så bra chans som möjligt för framtida studier och självuppfyllande.  

Till en början fanns en tanke på att även intervjua de placerade barnen på barnhemmet för att 

även öka förståelsen för vad barnen anser vara viktigt och vad de mår bra av. Till framtida 

studier skulle jag rekommendera att undersöka tidigare placerade barnens syn på sin 

livssituation på barnhemmet. Vad de tycker är viktigt i bemötandet och om de anser att det är 

något speciellt som hjälpt dem under tiden de spenderat på en institution. Denna typ av studie 

och dess resultat är viktigt för att det sociala arbetet med barn ska utvecklas. Oerhört många 

barn lever på institutioner, placerade i familjehem eller övriga boenden utan sina föräldrar och 

det är av stor vikt att dessa barn får en så bra uppväxt som möjligt. Därför är det viktigt att veta 

vad man kan göra för att bemöta dessa barn och deras behov.  
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Appendix 

Bilaga I  

Intervju mall 

1. Hur länge har du jobbat här?  

2. Hur ser din erfarenhet av barn ut?  

3. Har du någon form av utbildning inom barnvård?  

4. Vad är drivkraften till att jobba med barn?  

5. Vad anser du är det bästa med jobbet? 

6. Vad är negativt med jobbet? 

7. Finns det något som skulle underlätta ditt arbete?  

8. Beskriv en vanliga dag på jobbet? 

9. Vilken typ av svårigheter hos barnen anser du är svårast att jobba med?  

10. Vad anser du är viktigt i bemötandet med barnen? 

11. Hur hanterar du ett barn som är ledset?  

12. Hur arbetar ni för att få en hemlikmiljö? 

13. Hur gör ni för att se individer i en så stor grupp med barn?  

14. Vad är viktigt för barnens återhämtning och läkning?  

15. Om och i sådana fall hur stöttar du barnen i sitt självuppfyllande?  

16. Hur länge brukar barnen bo på hemmet och vad händer sen?  

 

Engelsk intervjumall:  

1. How long have you been working at the orphanage?  

2. What experience do you have with children? 

3. Do you have any form of education towards children? 

4. What is your motivation to work with children? 

5. What is the best thing about the job? 

6. What is negative about the job? 

7. Is there anything that would make your job easier? 

8. Describe an ordinary day at the orphanage? 

9. What kind of difficulties of the children is hardest to work with?  

10. How do you work to make the orphanage feel like a home? 

11. What do you think is important when dealing with the children? 

12. How do you deal with a child that is upset?  

13. How do you work to see individuals and not a big group of children? 

14. What do you think is important to do for the children to promote healing? 

15. How do you work to fulfil the children’s dreams? 

16. How long do the children normally live at the orphanage?  
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Bilaga II 

Etisk egengranskning   

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning 

i förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

  X 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke 

inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

  X 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

  X 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka 

forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. 

väcka traumatiska minnen till liv)? 

 X  

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov)? 

  X 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter 

som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 

(till exempel ett register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 

hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)? 

  X 
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Bilaga III  

Information och samtyckesbrev - Svenska 

 

Detta är en förfrågan om du vill delta i en forskningsstudie om vilka grundläggande 

behov och bemötande som är viktigt för dig som bor utanför familjen.  

Mitt namn är Stina Roos och jag är socionomstudent vid Högskolan Dalarna. Jag kommer att 

genomföra en studie som syftar till att öka kunskapen om vad som är viktigt för en lyckad 

placering utanför familjen. Denna kunskap är tänkt att appliceras på och underlätta 

placeringar av barn genom socialtjänsten.     

Förfrågan om deltagande  

Du som personal på barnhemmet tillfrågas härmed om du vill delta i denna intervjustudie som 

handlar om hur man bemöter barn som placerats utanför familjen. I studien blir du intervjuad 

och kommer att få prata om din tankar om samspelet och bemötande av barnen på 

barnhemmet. Jag är även intresserad av att höra vad du anser är viktigt för att barnen ska 

trivas och utvecklas.  

Hur studien går till 

Studien riktar sig huvudsakligen till personalen på barnhemmet och studien handlar om 

bemötande till barnen. Deltagandet innebär att jag intervjuar dig vid ett tillfälle under ungefär 

en timme. Dessutom genomför jag observationer för att undersöka vad vardagslivet innehållet 

för dig och barnen på barnhemmet. Intervjuerna spelas in på band, men kommer att raderas 

efter att studien är avslutad. Vid observation för jag fältanteckningar.  

Hantering av data och sekretess 

Enbart jag och min handledare kommer att veta hur du svarat, och allt material hanteras på ett 

betryggande sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det innebär också att ingen annan på 

barnhemmet kommer veta hur du besvarat frågorna. Intervjuerna bandas och raderas efter att 

de skrivits ut till textfiler. När intervjuerna skrivs ut till textfiler används fingerade namn vilket 
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omöjliggör identifiering av enskilda personer. Studiens resultat presenteras på ett sådant sätt att 

det inte går att identifiera enskilda personer.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Frivillighet 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

Om du väljer att inte delta eller väljer att avbryta ditt medverkande i studien kommer det inte 

att påverka dig under min tid på hemmet.       

 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna.  

 

Ansvarig forskningshuvudman: Högskolan Dalarna 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Falun 161003 

 

 

 

……………………..  ………………………. 

Stina Roos   Eva Randell  

070 293 66 86  023-77 81 18 

h13stiro@du.se  era@du.se  
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Bilaga IV 

Information och samtyckesbrev - Engelska 

 

 
 

Information about the study 
 

This is an inquiry if you want to participate in a research study on the basic needs and 

your treatment of children living in your orphanages.  

 

My name is Stina Roos and I'm a social worker student at Dalarna University. I will conduct a 

study at the orphanage in Ghana. The aim of the study is to investigate how the personnel at 

the orphanage meet and respond to the needs of the children in their daily life. This study 

addresses only to the staff of the orphanage and no children will be interviewed. 

 

You are being invited to participate in a research study about how you meet the needs of the 

children placed at the orphanage where you work. All members of the staff will be invited to 

participate. I am planning to conduct around five interviews and the first five persons to 

consent to the study will be included in the interviews.  

 

In the study, you will be interviewed and asked to tell about your thoughts regarding the 

interaction and treatment of children at the orphanage. In particular, I am interested about how 

you work to help the children in their daily life 

Participation in this research will require about one hour of your time and you will only be 

interviewed once. During this time you will be interviewed about your experiences 

concerning the work with the children. The interviews will be recorded on tape, but will be 

deleted after the study is completed. 

 

Data and privacy 

 

Some steps will be taken to protect your anonymity and identity. The interviews will be 

recorded and deleted after they are printed to text files. Once the interviews are printed to text 

files, they will text files will not contain any mention of your name.  

The text files will be removed from my computer when the study is completed.  

 

Only my supervisor and me will have access to the interviews.  

It also means that no one else at the orphanage will know how you answered the questions. 

The study results are presented in such a way that it is impossible to identify individuals. 

 

The study will be presented in the form of an essay at Dalarna University.  

If you wish to receive a copy of the results from this study you may contact me.  

 

Voluntary 
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Your participation in this survey is completely voluntary.  

 

You may withdraw from the study at any time for any reasons. If you do this all information 

from you will be destroyed.  

If you choose not to participate or decide to withdraw your participating in the study, it will 

not affect you during my time at the orphanage. 

 

Survey research is ethically reviewed by the Research Ethics Committee at Dalarna 

University. 

 

Responsible research body: Dalarna University 

 

If you require any information about this study, please contact the supervisor Eva Randell at 

the Dalarna University.  

 

Falun 161026  

 

 

 

……………………..  ………………………. 

Stina Roos   Eva Randell  

+4670 293 66 86  +4623-77 81 18 

h13stiro@du.se  era@du.se  

 

 

I have read the above information regarding this research study, and consent to participate in 

this study.  

 

 

Signature: 

 

___________________________________________  

 

 

Date:  

 

 

____________________  
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