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Sammanfattning 

Titel: Undersökning av ensamkommande barns upplevelse av mottagandet på HVB-hemmen. 

Författare: Fredrik Boson och Jenny Weel 

 

 

Följande uppsats är en studie med syfte att undersöka ensamkommande barns upplevelse av 

mottagandet på HVB-hemmen i Sverige. Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer där  

ungdomar i åldern 18-19 har besvarat frågor angående deras upplevelse av mottagandet. Vid 

intervjutillfället bor inte ungdomarna på boendet utan de besvarar frågor om hur de har 

upplevt mottagandet tidigare. Med hjälp av tidigare forskning och teorier analyserades 

resultatet. Resultatet visade på att mottagandet upplevdes som tillfredställande. Det fanns en 

del svårigheter som ungdomarna upplevde i mottagandet gällande olika kulturer men när 

frågan ställdes om hur de skulle vilja förändra mottagandet så var alla nöjda med hur det var 

utformat.  

 

 

Nyckelord: Ensamkommande barn, ackulturation, assimilation, coping, mottagande, 

förväntningar. 
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Inledning 

Ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vare sig far eller mor 

skall få ett mottagande som bidrar till att de ska finna sig till rätta i deras nya situation. 

Arbetet med barnen sker för det mesta i HVB- hemmen där de placeras efter en kort stund i 

transfer-boenden. Arbetet skall börja snarast vid ankomst till boendet, så hur man bemöter 

barnen och ungdomarna är viktigt för det framtida arbetet. För många av ungdomarna är resan 

och lämnandet av sitt hemland svår så den hjälp de får på HVB-hemmen är av yttersta vikt.  

Situationerna för de ensamkommande flyktingbarnen är något som inte 

uppmärksammas hela tiden i vårt samhälle utan det är något som uppkommer, till och från, 

baserat på situationen i omvärlden. Mellan mediernas uppmärksammande av 

ensamkommande flyktingbarns situation så finns det fortfarande ett flöde av flyktingbarn till 

Sverige. Ensamkommande flyktingbarn är fortfarande aktuellt trots utebliven bevakning av 

media. Barn och ungdomar som kommer från svåra förhållanden i sina hemländer är i stort 

behov av att få en grundläggande trygghet. Den grundläggande tryggheten kommer från på 

vilket sätt de bemöts samt mottages från transferhemmet till HVB-hemmen. Vi har ett behov 

av att säkerhetsställa att arbetet med ensamkommande barn och ungdomar sker på ett adekvat 

sätt för att främja välmående i HVB-hemmen. 

Vad vi vill få fram av denna studie är vad som påverkar barn och ungdomar hur 

de upplever sin ankomst till boenden. Kan vi se skillnader mellan förväntningar 

och upplevelsen av bemötandet? Vi har valt att uppmärksamma deras situation och placering 

på HVB-hem i mellersta Sverige. Vi vill genom studien visa hur de upplever ankomsten till 

boenden, deras förväntningar samt om det finns samband mellan förväntningar och faktiska 

upplevelser.   
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Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn upplever 

bemötandet och mottagandet på HVB-hemmen i Sverige. Parallellt med detta vill vi göra en 

jämförelse med vilka informanternas förväntningar på mottagandet var och hur de hade 

önskat att mottagandet skulle varit. 

Frågeställningar 

 Hur upplever ensamkommande flyktingbarn bemötandet på HVB-hemmen i Sverige? 

 Vilken förförståelse hade de om mottagandet och bemötandet? 

 Hur önskar de själva att mottagandet och bemötandet hade gått till? 

Bakgrund och förförståelse 

Att Sverige tar emot ensamkommande barn är inte ett nytt fenomen. Mellan åren 1939-1945 

tog Sverige emot 70 000 finska flyktingbarn, något som har kommit att benämnas för 

”Världens största barnförflyttning” (Lagnebro, 1994, s. 2). Nu på senare tid har påtryckningen 

ökat för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn då antalet asylsökningar ökat. 

Migrationsverket uppger att antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige har ökat sedan 

sommaren 2006 (www.1). Den statistiska skillnaden visar på en ökning från 816 inkomna 

asylärenden för ensamkommande barn år 2006 till 3 578 asylärenden år 2012 (www.2). 

Trycket för ett bra mottagande ökar på kommunerna när antalet 

ensamkommande flyktingbarn blir allt fler. I skrivande stund kan ensamkommande barn bara 

hänvisas till de kommuner som har ett avtal med migrationsverket att de ska ta emot 

ensamkommande barn. Den 1 januari 2014 ändras denna lag till att migrationsverket ska 

kunna hänvisa ensamkommande barn även till de kommuner som inte har ett avtal med 

migrationsverket (www.4). 

                  Det har gjorts få studier i Sverige på området om mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn vilket innebär att efterfrågan på undersökningar nu står hög. 

Bland annat efterfrågas studier som berör mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen 

samt hur livet ter sig på boendena. För att kunna utveckla arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn är det viktigt att lyssna till deras egna berättelser. Ungdomarnas berättelser 
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besitter kunskap som behövs för att vi ska kunna förbättra mottagandet för framtidens 

ensamkommande barn (Brunnberg et al. 2011, s. 37-40). 

                  Med detta som bakgrund bestämde vi oss för att göra en undersökning där vi 

intervjuar unga människor som kom till Sverige som ensamkommande barn om deras 

upplevelse av mottagandet på HVB-hemmet. Vi som utför denna undersökning har olika 

bakgrunder i förhållande till sakfrågan. Den gemensamma nämnaren för oss båda är att vi 

befinner oss i slutfasen av vår socionomutbildning. Det som skiljer oss åt är att en av oss har 

jobbat på ett boende för ensamkommande flyktingbarn under större delen av studietiden och 

att den andra inte har haft någon större inblick i verksamheten. Vi har alltså en varierad 

förförståelse för ämnet redan innan examensarbetet sattes igång vilket vi ser som en styrka då 

vi från början har olika utgångspunkter och synsätt vilket har lett till givande diskussioner. 

Undersökningen som vi utför är relevant för det sociala arbetets utveckling. Genom att 

titta närmare på hur mottagandet upplevs av de som brukar insatsen ges möjlighet till att 

utveckla och förändra eventuella problemområden samtidigt som positiva aspekter kan stärkas 

och bibehållas vid utformningen av fortsatt arbete. Tanken med detta är att kunna maximera 

möjligheten för att skapa en trygg och stadig grund för de individer som kommer hit att utgå 

ifrån när de ska upptäcka och integreras i det nya samhället. 

Avgränsningar och begrepp 

Ensamkommande flyktingbarn 

Ensamkommande flyktingarbarn är barn samt ungdomar under 18 år utan någon företrädare 

såsom mor och far eller närstående släkting. Om barnet eller ungdomen står utan företrädare 

vid sin ankomst till Sverige anses de vara ensamkommande (Migrationsverket) 

HVB 

De som kommer till Sverige som ensamkommande barn och ungdomar är i behov av att bo i 

ett hem utanför det egna. Enligt allmänna bestämmelser är det då socialnämndens ansvar att 

placera dessa i någonting som benämns för hem för vård eller boende, förkortat HVB. 

Ansvaret för att de som är placerade på dessa boenden får god vård och fostran är 

socialnämndens och de ska även överväga om fortsatt vård ska ske för den placerade minst en 

gång var sjätte månad (www.3). 
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Tidigare forskning 

Sökprocess 

Forskningen som vi har tagit del av sträcker sig från år 2009-2013 och är mestadels inriktad 

på mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De databaser vi har använt oss av 

är; Diva, Libris, Psycinfo, Swepub samt Webknowledge. Sökmotorn Google har använts samt 

hemsidor tillhörande olika organisationer och myndigheter som; migrationsverket, Rädda 

Barnen, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och UNICEF. Dessutom 

har vi använt oss av socialvetenskap.se.  Vi är medvetna om att de texter som vi använt från 

organisationer och myndigheter inte kan likställas med forskning men vi gör bedömningen att 

innehållet i dessa texter används i det faktiska sociala arbetet och därför är relevanta att 

använda i detta forskningsarbete. 

Anledningen till varför just dessa databaser, hemsidor och sökmotorn har använts är 

för att vi främst har varit intresserade av att ta del av svensk forskning då vi i vår 

undersökning endast vill undersöka de svenska förhållandena i mottagandet av de 

ensamkommande flyktingbarnen. Vid sökningarna har vi använt oss av sökorden; 

ensamkommande, flyktingungdomar, unaccompanied, expectations, immigrant, experience 

samt refugee children. Som nyligen nämnts var vi i första hand intresserade av att hitta 

litteratur skriven om de svenska förhållandena men vi har även tagit del av enstaka utländsk 

forskning som kan appliceras på svenska förhållanden. Anledningen till att mestadels 

engelska ord har använts vid litteratursökningarna är för att de flesta forskare skriver på 

engelska för att nå ut med sin forskning till så många som möjligt. 

I litteratursökningen har vi gjort urval i sökträffarna genom att i första hand titta på 

titlarna och i andra hand genom att läsa abstract. Vi har haft som utgångspunkt att 

sökträffarna på ett eller annat sätt måste handla om ensamkommande barns situation på 

boenden. De träffar som har bedömts vara relevanta för vår forskning har sedan valts ut. 

För att ge en illustrativ bild av hur många träffar litteratursökningarna har gett kan 

nämnas att en sökning på ordet ensamkommande i sökmotorn Swepub med filtrering på 

refereegranskat endast gav två träffar. Om man däremot ändrar sökordet till den engelska 

motsvarigheten och söker på refugee children med refereegranskad filtrering får man fram 31 

sökträffar. Vid avlägsnandet av refereegranskad filtrering blir resultatet 65 träffar. 
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För att ytterligare förtydliga bilden över vår litteratursökning kommer här nedan en 

genomgång över eftersökningarna som har lett fram till de studier vi valt att använda oss av i 

detta arbete.  

Rapporter 

Hessle 

I sökmotorn Libris ger sökordet “ensamkommande” 88 träffar varav enbart en är en 

avhandling vilken vi väljer att använda oss av. Titeln är; Ensamkommande men inte 

ensamma: tioårsuppföljning av asylsökande ensamkommande flyktingbarns livsvillkor och 

erfarenheter som unga vuxna i Sverige, skriven av Marie Hessle, Stockholms universitet och 

utgivet år 2009. Marie Hessle (2009) har gjort en studie av 100 ensamkommande barn strax 

efter att de har anlänt till Sverige, där de fick besvara ett hälsoformulär med strukturerade 

frågor. 10 år senare görs ett urval i undersökningsgruppen och en kvalitativ uppföljning utförs 

på 20 av de nu unga vuxna som har uppehållstillstånd. Syftet med studien är att ta reda på hur 

de nu unga vuxna har klarat av att hantera etableringen och den nya livssituationen som 

uppstod efter det tilldelade uppehållstillståndet. I avhandlingen används ett psykosocialt 

perspektiv samt stress- och traumateoretiska perspektiv. Några av de begrepp som används är 

push- och pullfaktorer, förmåga till coping och kulturmöte. Hessle är dessutom ett namn som 

det refereras flitigt till i annan litteratur, exempelvis Karsbo (2012:5) som vi kommer att 

återkomma till lite senare i texten. Hessle har tre frågeställningar i sin studie 

Ensamkommande men inte ensamma. 

 “Under vilka livsvillkor befinner sig de nu unga vuxna tio år efter ankomsten till 

Sverige? 

 Vad uppfattar de unga vuxna som viktiga bidragande förutsättningar för sin 

etablering i Sverige? 

 Vilka erfarenheter har de unga vuxna ansett som betydelsefulla i samband med de 

villkor som de mött i hemlandet och på vägen till asyllandet?” (Hessle, 2009, s. 5). 

Av dessa är det frågan som handlar om de viktiga bidragande förutsättningarna för 

etableringen som vi bedömer som relevanta för vårt examensarbete. 

Det övergripande resultatet som vi kan läsa i Hessles (2009) studie som har ett fokus 

på mottagandet och boendet är att de flesta intervjupersonerna hade positiva upplevelser av 
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boendet men att det fanns brister. Bland annat så uttrycker en av intervjupersonerna sig att 

denne inte uppfattade det som att personalen brydde sig tillräckligt (Hessle, 2009, s. 116). 

Brunnberg et al 

Från sökmotorn Libris väljer vi ut ytterligare en av träffarna trots att den inte är en 

avhandling. Det är Elinor Brunnberg, Rose-Marie Borg och Camilla Fridström som har skrivit 

boken “Ensamkommande barn: en forskningsöversikt” som gavs ut år 2011. Denna bok gav 

oss en bra översikt av aktuell relevant forskning för vår utredning. I huvudsak har vi valt att 

plocka ut de fakta och funderingar som framkommer kring mottagandet av ensamkommande 

barn. Brunnberg et. al. (2011) fastställer att det har gjorts få studier på området av 

ensamkommande barn i Sverige men att de studier som har utförts visar på brister i 

mottagandet. Om man är under 18 år och kommer ensam till Sverige klassas man som ett 

ensamkommande barn (Ibid. s. 48). Ett ensamt barn som kommer till Sverige tas om hand av 

den kommun där barnet tar kontakt med myndigheten. Vid detta tillfälle erbjuds barnet ett 

tillfälligt boende. Det kan förekomma att ett barn får bo en kort tid på ett transitboende innan 

denne får en plats på ett HVB-hem eller i ett familjehem. Det vanligaste är att man placeras på 

ett HVB-hem men UNICEF uppmanar till att placera barnen i fosterhem så långt det är 

möjligt och Höjer och Magnusson (2008) har utfört en studie som visar på tveksamheter kring 

att HVB-hem skulle vara den bästa förutsättningen för det ensamkommande barnet att 

introduceras i det svenska samhället. För drygt 10 år sedan, år 2003, öppnades det första 

kommunala HVB-boendet för ensamkommande flyktingbarn. Brunnberg et. al. fastställer att 

det år 2011 ännu finns för få HVB-hem där denna verksamhet bedrivs. 

Myndigheterna i Sverige ska tillsammans arbeta för att underlätta en integration för 

nyanlända där de får värna om sin individuella självständighet, sin livskvalitet och sin hälsa. 

FN:s Barnkonvention har fastställt att asylsökande barn ska ha samma rättigheter som andra 

barn i Sverige vad gäller rätt till utbildning, skydd och omvårdnad (Ibid. s. 20ff; 62;68). 

Få studier är utförda på mottagandet i Sverige och Brunnberg et. al. (2011) eftersöker 

fler studier som tar fasta på: 

 Hur mottagandet av de ensamkommande barnen sker, 

 Hur livet på olika boenden organiseras, 

 Hur verksamheter byggs upp, 

 Hur stödet till de familjer som blir fosterfamiljer ordnas, 

 Hur de ensamkommande barnens kontakter med jämnåriga är, 
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 Vilka de ensamkommande barnen knyter an till (Brunnberg, et. al. s. 37). 

Av dessa frågeställningar har vi i vår studie valt att fokusera på hur mottagandet av de 

ensamkommande barnen sker med fokus på boendena och på hur livet på dessa organiseras 

samt kom vi även i intervjuerna att beröra punkten om hur ungdomarnas kontakter ser ut med 

jämnåriga. Författarna hänvisar till Lagnebro som menar att den viktigaste sociala identiteten 

vi har är den etniska och att denna därför är en stark kraft inom oss (Ibid). 

                  Författarna till forskningsöversikten fastställer att det är viktigt att ta del av de 

ensamkommande barnens upplevelse av mottagandet för att kunna förbättra arbetet med 

mottagandet av de ensamkommande barnen (Ibid. s. 39f). Det påpekas dock att etiken är 

viktig att ta hänsyn till och att frågor som gäller tiden före flykten kan vara ”särskilt känsliga”. 

Det är även viktigt att ungdomarna är noggrant informerade om vad det innebär att delta i 

studien och att de är upplysta om att de kan avbryta studien när de vill (Ibid. s. 75). Det finns 

flera studier, både internationella och nationella, som har påvisat att flertalet av de 

ensamkommande barnen har en god motståndskraft mot negativa händelser som de har 

upplevt (Ibid, s. 117). I boken om forskningsöversikten presenteras två intervjuer med två 

ungdomar som kom som ensamkommande barn till Sverige. Ali är en av dem och han 

uttrycker att han hade önskat att kontaktpersoner var någonting som man även hade efter att 

man fyllt 18 år. Den andra är Jang som uttrycker att han är nöjd med hur han har blivit 

mottagen och att upplever svenskar som snälla (Ibid. s. 127f). 

Karsbo 

På hemsidan socialvetenskap.se ger sökordet “ensamkommande” 13 träffar varav en av dessa 

är ovan nämnda Marie Hessles avhandling. En annan av träffarna är Anna Karsbos FoU-

rapport: Bemötandet av ensamkommande flyktingbarn i Gävleborgs län, utgiven i maj 2012. 

Denna rapport har likheter med den studie vi genomför och väljs därför in i den litteratur vi 

tänker använda oss av. Syftet med Karsbo undersökning var att ta reda på hur mottagandet 

kan förbättras för de ensamkommande flyktingbarnen. Urvalet gjordes på de ungdomar som 

pratade bra svenska och 8 ungdomar intervjuades genom en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Karsbo använder sig i analysen av teorierna ackulturationsmodellen och 

assimilationsmodellen, vilket även vi avser att göra. 

Karsbo har tre frågeställningar: 

 Hur upplever målgruppen sin hälsa? 
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 Vad menar målgruppen varit bra och mindre bra i bemötandet och 

mottagandet? 

 Hur beskriver målgruppens sina ambitioner angående utbildning, arbete 

och framtid? 

Frågeställningen som vår studie använder sig av är ”Vad menar målgruppen varit bra och 

mindre bra i bemötandet och mottagandet?” (Karsbo, 2012:5, s. 8). 

                  Resultatet av denna studie liknar resultatet som även Marie Hessles studie ger. 

Merparten av ungdomarna var överlag nöjda med mottagandet men det fanns en del brister. 

Bland annat så var det önskvärt att personalen hade högre kompetens och mer erfarenhet av 

att jobba med ungdomar i deras situation (Karsbo, 2012:5, s. 6). 

Sundman & Simonsen 

Genom sökmotorn Google sökte vi på orden “mottagandet av ensamkommande flyktingbarn” 

vilket ger runt 41 400 träffar. Vid en första anblick av de första sökträffarna blir det tydligt att 

majoriteten av träffarna är publicerade genom SKL (Sveriges Landsting och Kommuner), 

migrationsverket, riksdagen samt Rädda Barnen. Alla dessa sidor har vi besökt och läst olika 

texter på och flertalet kan vara relevanta för vår studie. Vi väljer ut en text skriven av Helena 

Sundman och Hanne Simonsen som skriver för Rädda Barnens räkning. Texten publicerades i 

maj 2010 och har titeln; Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn.   

                  Det framgår inte någon uttalad forskningsfråga i detta dokument men syftet med 

dokumentet är att förmedla samlade tydliga riktlinjer till kommunerna för hur de på bästa sätt 

kan kunna bemöta de ensamkommande barnen. Rädda barnen påpekar att det egentligen 

åligger staten att tillhandahålla denna information men anser att de har brustit i att förmedla 

informationen på ett översiktligt samlat sätt. Av den anledningen har de själva sammanställt 

detta dokument (Sundman & Simonsen, 2010, s. 3). Dokumentet består som titeln lyder av en 

checklista på 8 punkter som lyfter fram de viktiga aspekterna som krävs för ett bra 

mottagande och genomsyras av barnrättsperspektivet. 

De listade 8 punkterna innefattar;  

1. Tillgång till utbildade tolkar dygnet runt.  

2. Startkit, bland annat med nödvändigheter knutna till hygien 

och årstid.  

3. God man inom 24 timmar.  
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4. Barnets behov av stöd (utredning hälso- och 

sjukvårdsundersökning). 

5. Barnets bästa i boende – HVB hem eller familjehem samt att 

inte blanda asylsökande med de som har fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT). 

6. Undervisning på rätt nivå.  

7. Samverkansgrupper inom kommunen.  

8. Barnets rätt till inflytande (Sundman & Simonsen, 2010). 

Eide & Hjern 

En sökning i databasen SwePub på sökordet “unaccompanied” gav 29 träffar varav 14 av 

dessa var refereegranskade. Vi väljer ut en av dessa träffar som bedöms som relevant för vår 

undersökning. Det är en artikel som är skriven av Ketil Eide och Anders Hjern, titeln lyder 

Unaccompanied refugee children - vulnerability and agency och publicerades i tidskriften 

Acta Paediatrica i juli 2013. Syftet med forskningen som ligger bakom artikeln har varit att 

titta på hur mottagandet i boendet och skolan på långsikt påverkar det ensamkommande 

barnet. Begrepp som har använts är care, agency och education. Uppföljande studier har 

utförts i USA och Norge och vissa jämförelser görs med Sverige. Av artikeln går det att utläsa 

att forskningsfrågan bör ha lydit: Hur påverkar mottagandet i boendet och skolan långsiktigt 

påverkar det ensamkommande barnet? (Eide & Hjern, 2013:7 s. 166-168). 

Resultatet som går att utläsa är att mottagandet av barnet tillsammans med barnets 

egen drivkraft påverkar det psykiska måendet och anpassningen till samhället. När det 

kommer till frågan att placera de ensamkommande barnen i familjehem eller i institutionella 

hem är familjehemmet att föredra (Eide & Hjern, 2013 s. 166-168). 

Ghazinour et al 

Ytterligare en sökning på Swepub med sökordet flyktingungdomar gav endast en träff. Det är 

en studie som är ett projekt mellan Umeå kommun, Umeå universitet och KFUM Umeå och 

finansieras delvis av flyktingfonden. Delrapporten är skriven av Mehdi Ghazinour 

(projektledare), Malin Eriksson, Anders Hanberger, Joakim Isaksson och Malin E. Wimelius. 

Rapporten heter Utvärdering av insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå. 

Studien har till syfte att beskriva hur samhällets insatser och hur systemet vid mottagningen 

fungerar i Umeå. Studien vill ge en bild av hur aktörerna upplever insatserna och mottagandet 
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samt visa på vad som fungerar i mottagningssystemet och insatserna. Studien ger även 

rekommendationer på vad som kan förbättras och utvecklas berörande mottagning och 

insatser. 

Forskningsfrågorna i utvärderingen är många då det är ett stort område att studera. 

Frågor som är intressanta för vårt examensarbete är frågor berörande boende och ungdomar, 

såsom: 

 Hur är mottagandet organiserat? 

 Hur har insatserna fungerat i praktiken? 

 Hur uppfattar och värderar aktörerna insatserna och mottagningssystemet? 

(Ghazinour, m fl, 2013, s. 8f). 

Resultatet av utvärderingen i Umeå visar på att ungdomarna överlag är väldigt nöjda med 

insatserna och mottagandet men det finns även brister. Studien menar att kommunens ledning 

och deras uppföljning av insatser, utvärdering samt samordning är otillräcklig. Politiska beslut 

tar inte hänsyn till aktörernas åsikter samt att politiska beslut inte förankrats bland de som 

jobbar med mottagning av ensamkommande ungdomar och barn. Skolan och socialtjänstens 

insatser anpassas inte till ungdomarnas individuella behov utan insatserna utgår från deras 

regelverk och uppdrag. Det finns brister i samverkan mellan aktörer som berör 

ensamkommande ungdomar som t.ex. hälso och sjukvård (BUP), mellan chefer inom berörda 

organisationer samt mellan personalen på boenden (Ghazinour, m fl, 2013, s. 61).   

Sammanfattande diskussion 

Karsbo, Hessle, Ghazinour et. al. samt även Brunnberg et. al. har i sina studier kommit fram 

till snarlika resultat angående hur flyktingbarnen själva upplever mottagandet på boendena. 

Överlag är informanterna nöjda med personalen men det finns några områden som skulle 

kunna förbättras. Efter att ha tagit del av dessa resultat ska det bli intressant att se om vi 

kommer fram till överensstämmande resultat eller om det kommer att bli ett annorlunda 

resultat. 

Checklistan från Rädda Barnen listar 8 viktiga punkter i mottagandet av de 

ensamkommande flyktingbarnen. Flera av punkterna riktar sig mot boendet och dessa 

användes av oss vid vårt utförande av intervjuguiden. Exempelvis fokuserar listan på hur 

tolktillgången ser ut, om startkit har utdelats och hur stort inflytande de ensamkommande 

flyktingbarnen ges. Enligt checklistan ska barnets bästa utgöra grund för placeringen av 

barnet, på ett HVB-hem eller i ett familjehem. Vidare menar Rädda Barnen i sin checklista att 
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det bör vara separata boenden för asylsökande och de med uppehållstillstånd. Eide och Hjern 

tar detta ett steg längre och anser i sin rapport att ensamkommande flyktingbarn bäst bör 

placeras i familjehem. Barnets åsikter angående att bo på mixade boenden för asylsökande 

och de med permanent uppehållstillstånd samt barnets tankar kring hur de inställer sig till att 

bo på ett familjehem vs HVB-hem är någonting som vi saknar i de studier som vi har tagit del 

av. Vilka åsikter våra informanter har kring att bo på mixade boenden eller ej är därför 

någonting som vi själva har haft möjlighet att lyfta i vår studie. Utifrån Brunnberg et. al.’s 

forskningsöversikt kan vi utläsa att det finns flera forskningsresultat som har kommit fram till 

resultatet att familjehem är en bättre placering av de ensamkommande barnen än på ett HVB-

hem. Dock gjorde vi valet att inte diskutera denna fråga med ungdomarna då vi gjorde 

bedömningen att den kunde vara för diffust att fundera kring då barnen enbart hade bott på ett 

HVB-hem och alltså inte har någonting att jämföra med. Däremot presenteras det en del 

frågeställningar i forskningsöversikten om de ensamkommande barnen och livet på boendet 

som vi väljer att använda oss av i vår studie. Det presenteras även intervjuer med två killar 

som i likhet med Hessle, Karsbo och Ghazinour et. al. berättar att de har upplevt mottagandet 

som bra men att en av dem ville att kontaktpersonen skulle vara någonting som följde med 

även efter att han hade fyllt 18 år. Detta är resultat som vi kommer att kunna jämföra med 

våra egna. 

Utvärderingen i Umeå kommer kunna bidra till att vi kan jämföra vårt resultat med 

deras. Utvärderingen har ett fokus på ungdomar och deras upplevelse av boenden, och det 

resultatet blir intressant för oss då vi är intresserade av samma upplevelse, hur ungdomarna 

förklarar och beskriver sin upplevelse av mottagandet. 
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Teorier 

Undersökningens syfte är att utreda hur de ensamkommande barnen upplever mottagandet på 

HVB-hemmen. Utifrån detta syfte har vi valt att använda teorierna assimilation/ackulturation 

och coping för att genom dessa belysa våra frågeställningar samt syftet. Varför vi har valt 

dessa teorier är för att kunna påvisa faktorer som kan påverka ungdomarnas hantering av sin 

situation. Hur man hanterar stressande situationer kan ha en påverkande effekt på upplevelsen 

av mottagandet. Coping behandlar just faktorer som kan ligga till fördel för hur ungdomarna 

kan hantera stressande situationer. Vad gäller ackulturation och assimilation kan dessa påvisa 

hur pass mottagliga ungdomarna är gentemot andra kulturer vilket kan påverka upplevelsen 

av mottagandet. 

Ackulturation och assimilation 

Enligt John W. Berry innebär assimilation att en person som hamnar i ett samhälle där dennes 

kulturutövande befinner sig i minoritet mer eller mindre glömmer bort den kultur hen växt 

upp med. Och istället för att utöva sin kultur tar man till sig av den dominanta kulturen i 

samhället och börjar istället utöva denna kultur och se den som sin egen. Ackulturation å 

andra sidan menar Berry innebär en insats från både den dominanta kulturen och från den 

kultur som befinner sig i minoritet (Berry, 2011, s. 2.14f). Dagens samhällen ser Berry som 

multikulturella. Det är nästintill omöjligt att hitta samhällen där det inte finns människor med 

olika kulturer, identiteter och språk. Att anamma ackulturation innebär att man anammar en 

viss strategi snarare än en attityd. Ackulturation innefattar både ett beteende och en attityd 

(Ibid. s. 2.2–2.5). 

Ett vanligt förekommande ord som ofta kan dyka upp i samband med invandring är 

integration. Berry förklarar betydelsen av ordet integration som att de olika kulturerna hittar 

ett sätt att samspela och samexistera med varandra på. Integration är enbart möjligt om den 

dominanta kulturen är öppen gentemot att släppa in andra kulturer i gemenskapen samt om 

minoritetsgruppen kan ta till sig de grundläggande värderingarna som finns i samhället. 

Viktigt i sammanhanget kan även vara att nämna att Berry inte bara talar om ackulturation 

och assimilation utan att han även pratar om marginalisering och om separation som 

motsatsen till assimilation, detta trots att vi inte kommer att använda oss av dessa begrepp i 

detta arbete. Separation innebar att man håller fast vid sin gamla kultur och inte vill befatta sig 

alls med den nya och är oftast ett agerande från minoritetsgruppen. Marginalisering menar 
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Berry är vad som händer när önskan eller möjligheten att utöva sin kultur har minskat samt att 

intresset för att beblanda sig med andra människor är litet, vilket sker på initiativ från den 

dominanta gruppen då denne stöter bort minoritetsgruppen (Berry, 2011, s. 2.6). 

Coping 

Coping handlar i grund och botten om att bemästra stress och det innefattar individens alla 

förmågor att hantera inre och yttre stress. Coping är att man anpassar, förändrar, påverkar sin 

omgivning (yttre stress) och att man på något sätt förändrar sitt sätt att reagera samt tolka det 

som händer (inre stress). Coping är det som avgör om en påfrestande situation i livet kommer 

leda till psykiska problem såsom ångest och depression och är den kognitiva och 

beteendemässiga förmåga vi har att bemästra inre och yttre krav som överstiger människans 

förmåga. 

Inre copingresurser är i detta fall, tankar, känslor, förmåga att hantera relationer, 

personlighetsfaktorer och fokusering. Yttre copingresurser kan vara vänner, kultur, religion, 

samt familj. Om man brister i coping resurser kan situationer då man är i kris leda till att 

psykiska hälsan påverkas negativt. Själva copingprocessens syfte är att minska den 

psykologiska, fysiska och den emotionella stressen som uppstår vid tragiska eller tunga 

livshändelser eller dagliga påfrestande situationer.  Copingstrategier är åtgärder människan tar 

till sig vid svåra situationer i livet. Det finns tre olika coping strategier. Problemfokuserad 

coping är den som fokuserar på yttre problem och är uppgiftsorienterad då man i situationer 

ser till att lösa konflikter, fattar beslut, informationsinsamling samt planerar. Den 

känslomässiga copingen är att man tar itu med inre känslor samt inre problem. Kan man lösa 

problemet övergår man till problemfokuserad coping. Om det inte finns möjlighet att lösa 

problemet så får man acceptera situationen samt omvärdera den, s.k. känslomässig coping. 

Undvikande coping är en strategi som fungerar bättre på kort sikt, den utgår från att individen 

förnekar och undviker svårigheter. Balansen mellan individen, omgivning och den valda 

copingstrategin är en förutsättning för effektiv coping (Brattberg,  2008, s. 33-42). 
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Metod 

Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie och den största anledningen till en kvalitativ 

forskningsdesign är för att vi söker en upplevelse, en känsla, beskrivet av individen. Genom 

intervjufrågorna har vi fått fram subjektiva svar utifrån ungdomarnas upplevelse och 

förväntningar av sin ankomst till Sverige. Den kvalitativa forskningsansatsen ger en 

nyanserad bild där man genom analysen får ett nyanserat svar på frågan. Vid studier av detta 

slag nås en mer helhjärtad verklighetsbild och individen ses inte frånvarande av sin 

verklighet. Larsson (2005, s. 91) skriver att den kvalitativa forskningen ger beskrivande data 

som insamlas antingen genom observerbara handlingar, skrivna eller muntliga utsagor. Varför 

vi valt en kvalitativ ansats och inte kvantitativ är just för att vi söker en upplevelse, en 

förväntan och en önskan i de svar vi kommer att få. Det vi sökt efter kan vare sig räknas eller 

visas statistiskt.  

Urval 

För att förenkla har vi fokuserat på ungdomar som vid intervjutillfället var över 18 år samt att 

de behärskar svenska till den grad att en intervju är genomförbar utan tolk. Fokus på att 

ungdomarna ska vara över 18 år är för att säkerställa att svaren inte påverkas av den gode man 

de blivit tillhandahållen vid sin ankomst eller den tolk som närvarar vid eventuella språkliga 

brister. Ett undersökningsformulär har skickats ut till ett antal boenden för att se om det finns 

ett intresse att deltaga i studien. Studien utgår ifrån boenden med flest intresserade för att få 

fler intervjuer på ett och samma boende istället för ett fåtal intervjuer på flera boenden. 

Studien är geografiskt avgränsad för att det ska vara tillgängligt för oss att på ett lätt sätt 

genomföra intervjuerna. Vi har i studien valt att fokusera på mellersta Sverige då vi som 

intervjuar är bosatta där.  

Denna bekvämlighetsurvalsprocess är inte att föredra då den kan bidra till att 

resultatet kan snedvridas pga. av att det kanske inte är det mest intressanta och mest 

informanta som vill delta i studien (Yin, 2013, s. 93). Men i vår studie duger det som ett första 

urval för att begränsa oss till vilka boenden som är intressanta samt kan ge oss den mängd 

data vi vill ha. Som Bryman (2008, s. 433) skriver så är det nödvändigt med 

bekvämlighetsurval då restriktioner styr urvalet pga. av att det är av känslig karaktär att 
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forskaren söker upp respondenterna själva. Det finns båda fördelar och nackdelar till att 

organisationen valt ut vilka som finns tillgängliga. Nackdel kan vara att organisationen valt ut 

de som upplevs mer positiva. Fördelar med bekvämlighetsurval i detta fall är att 

organisationen väljer de som behärskar språket någorlunda och det möjliggör att studien är 

genomförbar. 

Respondenter 

Studien har ett stort behov att få hjälp med att hitta respondenter och därför har vi skickat ut 

ett utförligt brev till de som kan hjälpa oss. Vi har skickat presentationsbrev till chefer samt 

anställda inom boenden. De som valts ut för att hjälpa oss har i sin tur delgivit sina ungdomar 

om vad brevet innehåller såsom syfte samt frågor. Presentationsbrevet innehåller vilka vi är 

samt skolan vi kommer ifrån, vilket syfte som studien har, frågor som kommer beröras, 

kontaktuppgifter och vilka vi söker till vår undersökning. 

Tillgängliga respondenter har sedan meddelats oss genom ett mail med bifogade 

telefonnummer från de anställda på boendet. Kontakten med ungdomarna har vi tagit själva 

genom att ringa. Det inledande samtalet med ungdomarna har varit för att bestämma tid och 

plats för intervjun. Intervjuplats och tid har anpassats till respondenternas schema. Svarade 

inte någon på telefonsamtalet som ringdes valdes inte någon ny ut utan ett nytt samtal gjordes 

för att få tag på deltagaren. Endast en deltagare avböjde sin medverkan efter att vi planerat en 

intervju. Då ringdes en ny deltagare som valdes utifrån lottning.       

Intervjuguide 

Intervjuguiden skickades ut till anställda på boenden som kunde hjälpa oss att finna 

respondenter till undersökningen. Guiden består av både öppna och slutna frågor. Varför vi 

valt att använda oss av både öppna och slutna frågor är för att göra det mindre svårt för 

respondenterna att svara. Om det finns en brist på enkla och raka frågor, anser vi, kan göra 

intervjun tung och svår för deltagarna då det finns en viss språklig svårighet. Enligt Bryman 

(2008, s. 419) så är en intervjuguide en minneslista över frågor som ska ställas i intervjun. 

Frågorna i intervjuguiden har till syfte att få fram de intervjuades upplevelser av sin livsvärld. 

Många av frågorna är prövade på så sätt att de finns i tidigare forskning. När vi skrev 

intervjuguiden använda vi oss av Rädda barnens checklista (2010) som utgår från barnens 
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bästa. Denna checklista ska användas för att säkerställa kvalité i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn.     

Datainsamling 

Data till studien har vi fått genom intervjuer. Dessa intervjufrågor är baserade på en allmän 

intervjuguide. Larsson (2005, s. 104) skriver att frågor skrivs utifrån valda forskningsfrågor 

samt att det under varje tema finns möjlighet för öppna frågor. Intervjuguiden kan ses som en 

lista med ett antal punkter som måste beröras. Då båda undersökare valt att göra intervjuer 

ställer det inte lika höga krav på att frågorna ställs på exakt samma sätt och i rätt ordning.  

Vi har en lista med frågor som underlättar för oss men intervjupersonen kommer 

även ges möjligheter att prata fritt beroende på intervjuns längd. Det utfördes fyra intervjuer 

på olika boenden. Intervjuerna har bandats för att sedan transkriberas. Inspelningsanordningen 

var i detta fall både telefon med inspelning samt en diktafon för att säkerställa att materialet 

spelas in utan krångel. Fördel med att spela in är enligt Larsson (2005, s. 100) att 

undersökaren kan använda mer precisa citat och en mer utförlig data som analysen ska utgå 

ifrån. 

Datainsamlingen skedde i ett avskilt rum med bara intervjuaren och ungdomen. 

Miljön var känd för ungdomen men inte undersökaren.    

Reliabilitet och validitet 

För att uppnå en hög reliabilitet med vår undersökning har vi valt att utförligt dokumentera 

undersökningen för att den ska kunna upprepas. Frågorna ska vara tydliga och klara med vad 

vi vill få fram. Studien utgår från halvstrukturerade frågor för att ge de intervjuade samma 

förutsättningar och för att undersökarna ska kunna begränsa data som framkommer. Frågorna 

i intervjuguiden är utformade så att vissa frågor berör samma ämne för att få mer data om det 

vi söker. Vad som bidrar till högre reliabilitet i vår studie är att frågor som vi använt är redan 

prövade. Frågorna utgår utifrån vad som funnits i den tidigare forskningen. Data som 

framkommit vid intervjuerna analyserades av båda undersökarna för att få ett pålitligare 

resultat. Larsson (2005, s. 117) skriver att den intersubjektiva reliabiliteten kan prövas genom 

att intervjudata analyseras av två undersökare. Reliabiliteten kan prövas genom att vissa 

ämnen har flera liknande frågor som berör just ett specifikt ämne. Trots tydliga frågor så är 

den språkliga barriären ständigt närvarande då det finns risk för att frågor missförstås samt 
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uppfattas helt fel. Vi som intervjuare har i många frågor blivit tvungna att utveckla frågorna 

samt beskriva vad vi vill få fram. Det kan påverka svaren och minska reliabiliteten i vår 

undersökning.         

Undersökningens validitet ska säkerställas genom att frågorna är av relevans för problemet 

samt att det fångar det undersökaren försöker få svar på. Validiteten i kvalitativa studier, 

enligt Larsson (2005, s. 116f), är beroende av den rika informationen som fås vid intervjuer 

och undersökarens kompetens vid analysen av data. Validiteten vid kvalitativa studier ställer 

högre krav på undersökaren och dennes skicklighet att ifrågasätta, kontrollera samt teoretisera 

sina upptäckter. Vi har försökt att skapa en lättsam stämning under våra intervjuer. Vissa av 

respondenterna uttryckte att det inte spelar roll vem som blev medveten om vad som sades 

under intervjuerna utan att det är viktigt att deras åsikter kommer farm oberoende av hur 

andra skulle uppleva det.    

Triangulering  

För att säkerställa någon form av trovärdighet samt undvikande av feltolkning så valde vi att 

använda oss av olika intervjuare och utförde dataanalysen var för sig. De olika analyserna av 

samma intervju ställdes mot varandra för att se om det finns något sammanhang mellan 

resultaten. Larsson (2005, s. 109) nämner att undersökartriangulering kan till fördel användas 

för att öka trovärdigheten vid insamlandet och i analysen av data. Larsson (2005, s. 112) 

fortsätter med att undersökartriangulering bidrar till att undersökarna testar sina tolkningar av 

sin analys gentemot varandra och det i sig bidrar till att säkerheten i resultatet ökar. 

Generaliserbarhet 

Då vi använder oss av kvalitativa intervjuer är intervjupersonerna få till antalet och det blev 

svårt att generalisera resultatet till alla ensamkommande barn. Vi väljer därför att använda oss 

av begreppet extrapolering vilket innebär att vi med viss försiktighet antar att våra resultat kan 

tillämpas på ungdomar som befinner sig i en snarlik situation (Larsson, 2005, s. 118). Vid 

jämförande av det resultat vi fått fram med tidigare forskning så gjorde vi en måttlig 

generalisering. Bryman (2008, s. 369) nämner att generalisering i kvalitativa studier är mycket 

svåra men är ändå till en viss grad möjliga med hjälp av jämförelser med studier med liknande 

studier med samma målgrupp. Jämförelser med liknande grupper kan ge oss måttliga 

generaliseringar. 



 

18 

 

Etik 

Innan undersökningen inleddes beaktade vi forskningskravet som innebär att samhället har 

rätt till att få ta del av nya fördjupade kunskaper. Det fanns en del funderingar kring om vår 

forskning var etiskt försvarbar att genomföra. Efter noga överläggning kom vi fram till att 

studien är etiskt försvarbar att genomföra då vi i vår studie fokuserar på upplevelsen av 

mottagandet och inte på någonting som har med resan till Sverige att göra, där det kan tänkas 

finnas mer känslig information. Det kan även anses vara oetiskt att inte bedriva en forskning 

som skulle kunna innebära en förbättring för vissa (eller alla) människor. Vad som ändock 

väger tyngre än forskningskravet är individskyddskravet som innebär att individer inte ska 

fara illa genom att de ställer upp på intervjuerna. Detta skydd gäller även eventuell tredje part. 

Individskyddskravet innefattar fyra viktiga huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5f). 

Det första huvudkravet är informationskravet, detta innebär att vi som forskare 

informerade intervjupersonerna om syftet med undersökningen och hur den ska gå till (se 

bilaga), vilka eventuella risker som kan vara förenliga med att delta i undersökningen, vilken 

nytta informationen som de kan bidra med har samt att deltagandet är frivilligt och att 

intervjupersonen när som helst kan avbryta utan att uppge varför (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Denna information tilldelades informanterna dels via ett informationsbrev i samband med 

att de blev tillfrågade om de ville ställa upp på intervjun, dels i samband med att intervjun 

skulle starta. 

Med denna information i beaktande kan vi onekligen se att forskningskravet kan 

stödjas på att mycket positivt kan komma utifrån en undersökning där de ensamkommande 

flyktingbarnen själva får komma till tals och berätta om hur de upplever mottagandet på 

boendena. Detta kan innebära en förbättring av mottagandet för denna grupp av människor 

samtidigt som deras röst blir hörd, det de har att säga gör skillnad och har en betydelse. 

Det andra huvudkravet handlar om samtycke från intervjupersonen. Denna regel syftar 

till att samtycke krävs. Eftersom vår studie innefattar aktiva deltagare har det varit 

obligatoriskt för oss att fråga efter samtycke av samtliga. Vad vi har tagit i beaktning vid 

inhämtandet av samtycket är individskyddskravet. Individskyddskravet innefattar att 

information som deltagaren inte vill ska uppdagas, kännas vid eller är omedveten om, inte ska 

återuppväcka tillstånd i individens liv som t.ex. kriser. Vid något enstaka tillfälle kunde vi 

som forskare känna att det fanns någon fråga som intervjupersonen tvekade inför att besvara. 

Vi valde då att lämna denna fråga och att inte ställa om frågan vid ett senare tillfälle för att på 
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så vis försäkra oss om att deltagaren under inga omständigheter skulle behöva utsättas för 

påverkan eller påtryckning.  Vid studiens början lämnades information till intervjupersonen 

om att han när som helst hade rätt att lämna undersökningen utan att behöva ange något skäl 

till varför (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9ff). Då personerna som ingick i undersökningen var 

myndiga och inga frågor var av känslig natur så stötte vi inte på några problem när vi frågade 

om samtycke bland deltagarna. 

Det tredje huvudkravet heter konfidentialitetskravet och innebär att forskare har 

tystnadsplikt vid känslig information, att intervjumaterialet ska avidentifieras men om man 

som forskare ändock vill publicera känsligt material bör man först få godkännande för detta 

av intervjupersonen. Vidare innebär konfidentialitetskravet att individer eller grupper av 

människor som kan vara lättigenkännliga och anses vara utsatta, vilket ensamkommande barn 

kan räknas till, ska avidentifieras så pass att det ska vara nästintill omöjligt för utomstående 

att kunna lista ut vilka intervjupersonerna är. Om en risk har förelegat att intervjupersonerna 

kan identifieras och få negativa konsekvenser har detta vägts mot vinsten av 

forskningsresultatet och vi har antingen inte använt materialet eller skrivit om det 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12f). När vi tog ställning till detta valde vi att avidentifiera 

intervjupersonerna genom att inte nämna deras namn, religion, land de kommer ifrån, namn 

på boendet osv. Vi har valt att avidentifiera intervjupersonerna så långt det är möjligt. 

Nyttjandekravet är den sista regeln och den innebär att den information som samlats in 

inte får användas eller utlånas till syften som inte är vetenskapliga. Den information som finns 

i studien som berör individen får inte användas på ett sätt som kan påverka beslut samt 

åtgärder för deltagaren. Information kan få användas ifall medgivande ges (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). Vi har valt att utföra vår studie genom att med hjälp av en diktafon och telefon 

spela in intervjun. Sedan har vi transkriberat intervjun och raderad den från diktafonen. När 

arbetet är slutfört kommer vi även att radera transkriberingen. Det ska därför inte finnas 

någonting kvar förutom det redan avidentifierade arbetet, varpå vi inte kan låna ut något av 

materialet till annan part oberoende om intervjupersonen har gett sitt medgivande. 
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Resultat och analys 

Intervjuerna har utförts med ungdomar från olika boenden och för att kunna säkerställa deras 

anonymitet kommer namnen på boendena att hållas hemliga. Samtliga intervjupersoner är 

unga killar i åldern 18-19 år med permanent uppehållstillstånd i Sverige och alla bodde vid 

intervjutillfället inte längre på boendet utan i en egen lägenhet. Då det tog lång tid att få fram 

intervjupersonerna blev det sammanlagt 4 killar som intervjuades och för att kunna tillskriva 

killarna anonymitet har vi valt att benämna dem som intervjuperson 1,2,3 och 4.  

Vissa delar av deras berättelser har fått återberättats av författarna på ett 

annorlunda sätt så att anonymiteten inte ska riskeras gå om intet. Samtidigt har även valet 

gjorts att redan i transkriberingen avidentifiera personerna i texten genom att ta bort ord som 

bland annat pekar på specifika platser eller personer. När dessa tecken /.../ finns i texten 

innebär det att text har tagits bort som av oss har antingen har bedömts som irrelevant eller 

som har tagits bort for att avidentifiera intervjupersonerna. 

Personal 

Personal på boendet 

En faktor som påverkar situationen på boendet är personalen som jobbar där. Vi anser att 

personalen påverkar om ungdomarna trivs eller inte under sin vistelse på boendet. De flesta i 

vår studie var väldigt nöjda med personalen. De flesta i undersökningen uttrycker att 

relationen mellan personalen och ungdomarna var bra. I likhet med tidigare forskning, bland 

annat Hessles och Karsbos studier, visade även våra resultat på att de flesta av 

intervjupersonerna var nöjda med mottagandet men att det finns en del saker som kan 

förbättras. Intervjuperson 1 uttryckte sig såhär om hur han hade upplevt bemötandet: 

 

“Det var bra boende och. Det var bra och dåligt /.../ Men det var väl mer positiva än 

negativa.” 

 

Här utvecklar intervjuperson 1 det positiva med att nämna de aktiviteter som förekom på 

boendet. Aktiviteter som förekom på boendet var att åka och bada, se på matcher i hockey. 

Han säger även att situationen på boendet var mer positivt, men vid förfrågan om att utveckla 

vad som var bra så svarar han med att man inte minns det som var bra utan bara det negativa. 

Det negativa i detta fall är enligt honom att personalen inte var snälla. Intervjuperson 1 
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nämner att det fanns två olika typer av personal, de som var snälla och de som var mindre 

snälla. Han nämner även den personal som han uppfattar som mindre snälla var de som fick 

jobba kvar på boendet.   

Intervjuperson 2 uttrycker sig på följande sätt om en viss situation beträffande 

personalens bemötande 

 

“Man kan inte säga allting är 100 % perfekt. Men kanske de hade en dålig dag själv i sitt eget 

liv, då kanske kommer till jobbet, kanske inte lyssnar på pojkarna, eller” 

 

Ovanstående citat påvisar vikten av personalens kompetens. Då personalen jobbar med 

människor så är det viktigt att relationen mellan ungdomar och personal ges rätta 

förutsättningar. Vi anser att när personalen handskas med ungdomar som gått genom 

traumatiska situationer i sina liv så måste personalen handla med professionalism. 

Intervjuperson 2 upplevelse av personalen kan visa på likheter med resultatet i Karsbos studie 

där det framgår att högre kompetens vore önskvart hos personalen. Personalen har för lite 

erfarenhet och kompetens att arbeta med ensamkommande ungdomar. Här framgår det från 

vad intervjupersonen säger att denne anser att det är viktigt för personalen att skilja på 

privatliv och arbete och att inte låta privatlivet influera på vilket sätt arbetet utförs. 

Intervjuperson nr 3 berättar att 

 

“/.../ dom var snälla mot mig. Det var jättebra. /.../ alltså personalen där är jättesnälla och 

dom kan ta hand om ungdomarna på sitt sätt, på sina sätt. Det gick jättebra.” 

 

Alla ovanstående citaten pekar mot liknande resultat som Hessle fick fram i sin undersökning. 

Nämligen att ungdomarna överlag verkar vara nöjda med sin tillvaro men att det finns en del 

saker som kan vara önskvärda att förändra. Det framkom från några intervjuer att frågan om 

hur man tyckte att mottagandet hade varit på boendet var svår att svara ordentligt på då de inte 

kände att de hade någonting att jämföra med eller inte visste hur det var meningen att 

mottagandet skulle gå till. Svårigheter med att svara på frågan kan också ha att göra med 

ungdomarnas situation. Intervjuperson 2 berättar om att resan till Sverige tog så mycket kraft 

och energi att det var inte fanns en möjlighet att reflektera eller ha en bild av hur det kunde se 

eller komma att bli på boendet. 
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Kontaktperson 

Vi ställde ett antal frågor beträffande kontaktpersoner och alla hade minst en, men de flesta 

hade två st. kontaktpersoner. Funderingarna och erfarenheter kring att ha en kontaktperson var 

i överlag positiva. Intervjuperson nr 1 hade haft olika kontaktpersoner och ansåg tillsammans 

med intervjuperson nr 3 att det var bra med kontaktpersoner: 

 

“Det är bra att man har en kontaktperson. Ibland man kan prata med den personen som man 

kan inte prata med andra personalen” (Intervjuperson nr 1). 

 

I Karsbos (2012) studie nämns fördelar med att ha en kontaktperson utifrån att en 

kontaktperson möjliggör för ungdomarna en god relation med en samhällsinvånare och det i 

sig kan påverka relationer med andra samhällsinvånare. En djupare relation till en människa 

på boendet bidrar till att underlätta för ungdomarna att knyta relationer med personer som 

finns utanför boendet. 

Intervjuperson nr 2 är inne på samma spår när han nämner att fördelar med 

kontaktperson är att ha någon man kan delge saker som är svåra att prata om: 

 

”Men om man hade en bra personal som kunde sitta och prata personligt, kanske man kan 

lita på den här kontaktpersonen, säga sina saker, sina drömmar.” 

 

Utifrån dessa citat kan man utläsa att kontaktpersonerna för ungdomarna verkar symbolisera 

en trygghet. En person som man kan lita på och delge de känslor och tankar som man har ett 

behov av att få uttrycka men inte känner att man kan säga till vem som helst. I Ghazinour m 

fl, studie uttrycker sig intervjudeltagarna tillfredsställda med kontaktpersonernas uppgift 

såsom skicklighet i att förstå ungdomarna, trygghet och hur de blivit behandlade av 

kontaktpersonerna (2013, s. 50). I vår studie säger intervjupersonerna att det fungerat bra med 

kontaktpersonerna. Vad som skiljer vår studie gentemot denna är att vissa av de vi intervjuat 

har inte förstått eller varit tillräckligt informerade om vad en kontaktpersons uppdrag är., utan 

det har framkommit senare eller inte alls. Intervjuperson 3 nämner; 

 

“Nej, först jag visste inte vad jag ska ha dom till. Först, alla personal, ingen skillnad mellan 

dom. Men sen eftersom jag fick problem /.../ berättade jag till min kontaktperson, hon hade 
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ansvar att göra saker, alla andra hade inte gjort . /.../ Så jag vet nu att det finns lite skillnad 

mellan kontaktperson och…”. 

 

Intervjupersonerna nämner att de inte uppfattade skillnaden mellan kontaktpersonar och 

vanlig personal. Det var i överlag svårt för ungdomarna i vår studie att veta vad 

kontaktpersoner var bra för och vilken uppgift de hade. En intervju person uttrycker det att 

kontaktpersonen är till för att lösa konflikter mellan ungdomar på boendet. Kontaktpersonen 

är någon man säger till när någon ungdom inte sköter sig på boendet.   

Två av intervjupersonerna uttryckte sig om sina kontaktpersoner på följande 

sätt;  

 

“Ja, dem första. Dem var jättesnäll. jättebra. /.../ Men de andra kontaktpersonerna som jag 

fick sen. De var som vanlig personal. /.../ De va likadan. Om jag såg ingen skillnad. Men de 

första jag såg, ah, jag jämförde dem. Det var jättestor skillnad.” (Intervjuperson nr 1). 

 

“Ja, kontaktperson det var, kallas bara kontaktperson, men vi fick ingenting från 

kontaktperson något special. /.../ Ja, de sa om nånting du ha problem så säga till då liksom. 

Samtidigt det var personal så vi säga till dem.” (Intervjuperson nr 2). 

 

Samtliga intervjupersoner verkar vara överrens om att kontaktpersoner är någonting positivt 

som bör finnas. Enligt Eide & Hjern (2013, s. 668) är stödet ungdomarna får det första året av 

yttersta vikt för deras anpassning och deras utgång på lång sikt. Att kontaktpersoner får ta en 

föräldraroll kan på många sätt minska risken för psykiska sjukdomar i slutändan. Ett sätt att 

ge ungdomarna chans att nå sin fulla potential så krävs nära och goda relationer med 

människor. Att genom en stödjande relation ges rätta verktygen för att finna nya relationer.  

Språk 

Hjälp med svenska språket 

Att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk är för de flesta en utmaning. Under 

intervjuernas gång uppdagades det att flera av de intervjuade ungdomarna ansåg att språket 

var en viktig nyckel till att kunna integreras i samhället. På frågan om ungdomarna tyckte att 
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de hade fått hjälp med att lära sig språket gav alla svar som var kopplade till hjälp med läxor.  

Intervjuperson nr 1 berättar att han blev påmind av personalen om att göra sina läxor 

 

“Ja, jag fick hjälp då att göra mina läxor /.../ Jag bad dem som jag tycker är bättre på att 

hjälpa läxor, med läxor sådär.” 

 

Ovanstående citat kan kopplas ihop med liknande svar som Karsbo fick i sin studie. Då var 

det en ungdom som kände att han hade önskat att personalen hade högre kompetens. Detta är 

ingenting som vår intervjuperson i klartext uttrycker men i och med att han berättar om att 

han bad de i personalstyrkan som han tyckte var bättre på att hjälpa honom med läxorna kan 

detta tyda på att det finns bristande kunskap hos en del personal. Sedan finns det naturligvis 

även tillfällen där personkemin ibland stämmer bättre överens mellan vissa personer och det 

framgick aldrig under intervjun att intervjupersonen var missnöjd på något sätt. Han hade helt 

enkelt hittat en strategi och hade lärt sig vilka av personalen som han hade lättast att förstå. 

FNs Barnkonvention fastställer att alla barn har rätt till utbildning. Huruvida det innebär att 

boendepersonalen även ska kunna agera lärare framgår ej men självklart skulle den 

egenskapen kunna ses som en styrka. Tanken som väcks hos oss blir dock att det på dessa 

boenden förmodligen behöver arbeta duktiga pedagoger som har mycket allmänkunskap för 

att klara av att hjälpa ungdomarna att förstå sina skoluppgifter. 

Intervjuperson nr 2 uttrycker sig följande: 

 

“/.../Vi fick hjälp (läxhjälp). /.../ Ja, jag fick men jag kan inte säga från alla, liksom hur det 

gick till dom. Men för mig var allt bra, liksom, kunde inte klaga att det inte var något inte 

bra.” 

 

Även intervjuperson nr 2 uttrycker sig om personalen och läxhjälp. Till skillnad från 

föregående intervjuperson som verkade välja själv vilka han ville ha läxhjälp med uttrycker 

denna sig om att han kände att han inte fick hjälp från alla. I Hessles studie framgick det att en 

del ungdomar hade känslan av att personalen inte brydde sig om dem tillräckligt. Det kan 

även vara så i detta fall att intervjupersonen har känslan av att personalen inte bryr sig 

tillräckligt för att kunna hjälpa honom med läxorna. Eller så kan det i själva fallet vara för att 

personalen helt enkelt inte har tillräcklig kompetens som resultatet i Karsbos studie gav. Dock 
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ger inte heller denna intervjuperson intrycket av att han upplever detta som ett problem utan 

han säger tvärtom att han egentligen inte kan klaga utan att allt faktiskt var bra. 

Intervjuperson nr 4 uttrycker: 

 

“Ja… om man förstår inte, nånting ordet eller, man kan fråga så de ska hjälpa också..” 

 

Även detta citat visar på att intervjupersonen kände att han kunde fråga personalen om han 

behövde hjälp med läxorna. Utifrån de resultat som vi har fått fram i och med våra intervjuer 

kan vi se att våra resultat tycks överensstämma med tidigare forskning. En majoritet av den 

tidigare forskningen som vi har använt oss av (Hessle, Karsbo, Ghazinour m fl samt 

Brunnberg m fl) har alla kommit fram till att informanterna överlag är nöjda med personalen 

på boendena men att det finns somliga saker som kan förbättras. Utifrån ovanstående 

intervjupersoners citat går det att utläsa att samtliga känner att de får hjälp med sina läxor. 

Överlag är de alla nöjda med den hjälp de får men en av dem uttrycker utöver detta att han 

tycker att vissa i personalstyrkan är bättre på att hjälpa än andra och en annan uttrycker det 

som att han inte känner att han kan få den hjälp som man vill ha av alla. 

Tolk 

Att kunna kommunicera och uttrycka sig är viktigt och det är därför även en viktig fråga i vår 

intervjuguide. Enligt Sundman & Simonsen ska ungdomarna ha tillgång till utbildade tolkar 

dygnet runt. När vi kommer till frågan om hur tolktillgången ser ut för ungdomarna berättar 

samtliga intervjupersoner att de hade tillgång till tolkar. Dock uppger både intervjuperson nr 1 

och 2 att de var av uppfattningen av att det enbart fanns tillgång till tolkar på dagtid och ej på 

nattid. Detta innebär i sådana fall att kravet på tolktillgång dygnet runt inte följs. Men det kan 

även innebära att ett missförstånd har ägt rum eller att en miss i informationen har skett. Hur 

som haver är denna information svår för oss att kolla upp eftersom vi inte har intervjuat 

boendepersonalen. Däremot kan vi se i våra resultat att det antingen är ett krav som inte följs 

eller en miss i informationen. De flesta ungdomarna uttryckte att de till en början kände att det 

var viktigt att kunna använda sig av en tolk men att de så snart de kände att de kunde behärska 

svenskan ansåg att det var viktigt för dem att klara sig utan tolk. Intervjuperson nr 1 uttrycker 

sig om att han behövde avsluta med användandet av tolk för hans möjlighet att kunna utveckla 

sin svenska på följande sätt: 
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“Alltså jag, efter 6 månader /.../ Jag ville inte ha tolk för jag har lärde mig svenska. Då jag 

tänkte ah nu behöver jag inte, jag måste avsluta med tolkar. Nu jag ska lära mig själv. Att 

lära mig bättre.” 

 

Intervjuperson nr 2 berättar även han om att han använde tolk till en början men att han i takt 

med att han lärde sig svenskan inte längre kände att han behövde tolken. Han betonar även 

vikten av att kunna föra sin egen talan: 

 

“Ja, /.../ först vi hade tolk. Sen när vi själv kunde prata svenska, då behövs inte den tolk, 

liksom. /.../  Det är viktigt när man kommer från annat land först man måste lära sig, först, 

kunna säga sin åsikt och förklara sin mening. Det är viktigt liksom. För sina känsla…” 

 

Det är beslutat att myndigheterna i Sverige ska arbeta tillsammans för att underlätta 

integrationen för den nyanlända samtidigt som de ska värna om den nyanländas individuella 

självständighet. Vad ovanstående intervjuperson säger kan tolkas som att det handlar om just 

denna individuella självständighet att få lära sig språket så att han själv kan uttrycka sin åsikt 

och få föra sin egna talan. Han menar även att det är viktigt för hur man ser på sig själv att få 

denna självständighet.  Intervjuperson nr 4 har däremot haft en annorlunda problematik vad 

gäller tillgången till tolkar än vad övriga intervjupersoner hade. Han berättar om att tillgången 

till tolkar på hans språk var väldigt låg och att han då saknade att kunna prata sitt modersmål: 

 

“Det var ganska tråkigt om jag vill prata mitt eget språk.” 

 

Att språket skulle vara viktigt blir tydligt såväl i Karsbos studie som i vår egen. Vi har 

nämligen i båda studierna gjort urvalet baserat på att intervjupersonerna ska kunna bra 

svenska. De som inte behärskar det svenska språket har således helt sonika sållats bort 

automatiskt. Självklart är det för enkelhetens skull av studiens genomförande som kravet har 

ställts på att ungdomarna ska behärska det svenska språket men det innebär samtidigt att 

många röster kan ha missats. Vi får till exempel perspektivet från intervjupersonerna som inte 

längre bor på boendet utan har flyttat därifrån och därför kan ha ett annat synsätt på sin tid på 

boendet än vad de ungdomar som fortfarande bor på boendet har. Det kan därför vara en bra 
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ide att även intervjua ungdomar som fortfarande är bosatta på boendet medans de är mitt uppe 

i sin upplevelse av mottagandet. 

Sundman & Simonsen (2010, s. 4) anser att det är viktigt med bra tolkservice 

eftersom ungdomar som kommer till Sverige saknar svenska kunskaper. Att kunna göra sig 

förstådd och kunna uttrycka sig är viktigt i samspelet mellan ungdomen och myndighets- 

boendepersonal för att få en fruktbar relation. Sundman & Simonsen nämner också att trots att 

ungdomarna kan lite svenska finns det en risk att de bara säger vad de “kan” säga istället för 

vad de “vill” säga. Denna problematik med att inte kunna uttrycka sig ordentligt nämner inte 

ungdomarna själva utan för dem är självständigheten i att behärska svenskan viktigast. Vi kan 

även hoppas på att ungdomarna har känslan av att tolkarna är någonting som de kan använda 

sig av om de behöver prata om någonting speciellt där deras språkkunskaper inte räcker till. 

Boende 

Regler 

I intervjuerna som gjordes framkom det en missnöjdhet med de regler som fanns på boendena. 

Intervju person 1 berättar om regler som tillkom och som han tyckte inskränkte på hans 

privata liv. Han berättade att det upplevdes konstigt, då reglerna han upplevde som konstiga 

hade att göra med hans umgängesliv. Han var begränsad på det sätt att det blev en stor process 

att umgås med sina vänner som han hade utanför boendet. Han var begränsad att ta dessa 

vänner till boendet för att umgås. Han ville då prata med socialtjänsten om detta och såhär 

beskrev han hur det gick till 

 

”Sen när vi fick den här regeln, jag sa till dom jag måste prata med sociala, och nej det, lös 

det på nått sätt nej. Jag får mitt svar i alla fall. Dom bara – okey vi kan ringa och boka tid. 

Men det hände aldrig.” 

 

Regler som var svåra att förstå beskrivs som ett problem även på flera plan. Regler som 

innefattar bruket av internet, när ungdomen ska sova samt regler kring mat som finns på 

boendena. Alla dessa regler nämns av ungdomarna som problem och bidrar till konflikter 

mellan personal och ungdom. I likhet med Karsbos (2012) studie är det svårt för ungdomarna 

att ta till sig regler då de förändrades till och från samt att reglerna som stramades åt bidrog 

till att det uppstod konflikter mellan personal och ungdomarna Här berättar intervjuperson nr 
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1 att reglerna även hade inverkan på hur han upplevde relationen mellan honom och 

personalen. 

 

“Från början det var bra. Alltså jag tyckte. Men efter ett tag det har blivit ändrat på regler 

också. Till exempel med mat.” 

 

Intervju person 1 berättar även om strikta matregler. Här var det en önskan att äta mat på 

andra tider än de som var utsatta. Aktiviteter som gymträning och skola bidrog till att maten 

inte kunde ätas på bestämda tider. Enligt regler på boendet serverades maten på bestämda 

klockslag, missade man en måltid fick man vänta till nästa gång det var dags för mat. Han 

berättar att om man missade en måltid så fick man vänta till nästa tid, det serverades ingenting 

däremellan. Efter ett tag förändrades reglerna kring maten.    

 

“Vi fick pengar till maten och handla med personalen och laga mat själva.“ 

 

Och samtidigt förändrades även intervjupersonens upplevelse av situationen till det bättre. 

Möjligheten att få köpa och laga mat var olika på de olika boendena. Alla intervjupersoner ser 

det som ett uppskattat inslag att få vara med och bestämma vad som skall ätas samt vara 

delaktig i matlagningen.     

Intervjuperson 3 tyckte att regler kring sovtider och tider för när internet 

stängdes av var jobbiga. Han ansåg att internet var en nödvändighet då han översätter svåra 

ord på internet och han använde internet i sina studier och hade ett behov av 

internetuppkoppling. Sovtider uppfattades som ett problem bara för att man inte var trött så då 

behöver man inte sova. Han uttrycker det med att säga: 

 

”Tiden då vi… sover och tiden då stänger internet och tv.. det var inte ok för mig.” 

Mat 

Maten anser vi har mycket med trivseln att göra på ett boende. Maten på boendet är i många 

situationer en ny upplevelse för många då maten kan skilja sig mellan olika kulturer. När vi 

frågade om maten så fick vi lite blandade svar. De flesta var nöjda med maten och 

intervjuperson 4 säger: 
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“Maten var helt ok… Det var inga problem med maten” 

 

Vad som nämns i Karsbos (2012) studie är att det finns åsikter om maten som 

överensstämmer med de resultat vi fått. Många i Karsbos studie anser att maten är dålig till en 

början pga. kryddning och smak. Vi finner på samma sätt som Karsbo (2012) att inställningen 

till mat situationen återspeglar ungdomens attityd och förhållningsätt till majoritetskulturen. 

Trots att det var övervägande bra med maten framkommer också religiösa svårigheter med 

maten på boendet då intervju person 3 bara äter religionskost. Maten som serverades på 

boendet har inte varit en valmöjlighet då special mat ska ätas enligt religionen. Enligt honom 

har han tvingats till att ändra sin kost. Intervjuperson 3 framhäver och utvecklar vad som 

enligt honom är den underliggande orsaken till att det uppstår konflikter runt kosten med att 

säga: 

 

“Problemet var inte mat, problemet var att respektera mitt åsikter, min tänk”. 

 

Ur intervjuperson 3`s åsikt kan man se en önskan eller vidmakthållande av sin gamla kultur. 

Att vidmakthålla sin egen kultur gentemot majoritetskulturen ser vi som ett motstånd 

gentemot assimilering. 

Trots att maten i intervjuperson 3`s situation har en religiös bakgrund finns det, 

trots religion, inga hinder med den mat som serverats för vissa av deltagarna i studien. Det 

framkommer av intervjuperson 2 då han säger: 

 

”ja, om jag var ärlig säger liksom, jag tänker det alla är människor det spelar ingen roll, vad 

tror vi, vilken religion vi har som vissa saker som folk har inte i kulturen att äta, kallas något 

annat som vi får inte äta. Men jag tycker det är inge fel. Jag respekterar på alla religion, 

respekterar och accepterar alla religion, /.../ Så jag äter allt”… 

 

Intervjuperson 3 förklarar hur situationen med maten upplevs av honom med att säga, 

 

“Alla grabbar äta vanligt kött, det är bara jag som äter inte vanligt kött. Jag äter bara 

(religionskost), dom köp inte åt mig. Så det var jobbigt… Det betyder att det finns inget, du 

tror på nånting, du är dum. Du måste byta din… Så var den”… 
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Intervjuperson 2 och 3 har helt olika åsikter beroende på graden av religion. Att äta den mat 

som serveras på boendet verkar vara accepterat bland de flesta fast de delar samma religion. 

Då det, enligt intervju person 3 inte fanns en möjlighet att få äta religionskost, så har han tagit 

ett beslut med att bara äta vegetarisk mat. Men han framhäver att få vegetarisk mat på boendet 

som ett problem på samma sätt som religionskost.   

Situationer kring maten som uppskattats har varit enligt intervjuperson 2 den då 

man lagat och bestämt maten tillsammans, han uttrycker det:   

 

“den här maten vi vill köpa så vi kunde själv laga maten och åt. Det var bra”. 

 

I en av intervjuerna berättas det om situationer då boendet har beställt mat från en restaurang. 

Intervjuperson 1 berättar att maten som beställdes från restaurangen var dålig och att det ofta 

var samma maträtt som beställdes vid upprepade tillfällen. Personalen hade en stor del i att 

det kom samma mat flera dagar. Personalen som jobbade var inte densamma från dag till dag 

varpå personalen inte visste att maten redan beställts den veckan.   

 

“Samma mat. Så man blir tröttnad på den”. 

 

Samma intervjuperson berättar att det blev mycket bättre när rutinen att beställa mat försvann. 

Situationen förändrades till att boendet började laga mat själva. Men ett uppskattat moment 

under tiden de beställde mat var att på helgen hade möjlighet att påverka vilken mat de skulle 

äta samt att det var personalen som själva lagade maten och ungdomarna fick hjälpa till. Så 

som den framkommer av intervjupersonerna så är det olika åsikter i frågan om mat. 

Mixade boenden, asylsökande och de med PUT 

Angående inställning och upplevelser av att leva med människor som fått permanent 

uppehållstillstånd, PUT, var en intressant fråga då det enligt Rädda barnen (2010) inte är 

lämpligt att ungdomar och barn som fått PUT ska bo tillsammans med de som inte fått. Rädda 

Barnen nämner att de med PUT har helt andra behov samt förutsättningar än de som inte fått 

PUT. Vidare nämner Rädda barnen att det psykiska välmående kan påverkas om de som inte 

blivit beviljade PUT bor ihop med de som fått PUT. Intervjuperson 1 säger om boenden där 

både asylsökande och de med uppehållstillstånd bor tillsammans; 
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“Jag tycker det man ska bo blandat. /.../ Ja. För att de som kommer nya, de behöver hjälp. Då 

de som har PUT de har bott längre. Och de vet, de kan lite språket. Det är nog det viktigaste. 

Så man kan hjälpa de med asylen, typ tolka någonting som de behöver och när de behöver 

hjälp med någonting annat. Det tycker jag, det är bra att man bor blandat. Man förstår mer 

varann än om man bor såhär på olika sorter, asyl och PUT. Det känns, det är inte bra” 

 

Här berättar intervjupersonen om de fördelar som finns med att bo tillsammans. Det finns en 

tacksamhet att vara bland ungdomar som talar samma språk samt vet hur systemet fungerar. 

Hjälpen ungdomarna får av ungdomar som bott ett tag på boendet är av stor vikt för hur 

trivseln bland ungdomarna blir. Intervjuperson nr 3 har en annan syn på ett mixat boende; 

 

“Ja, ibland känner jag att det finns lite problem med dom som har inte uppehållstillstånd. Det 

är mycket jobbigt för dom. Det är inte så lätt, dom får bor här 2 månader sen fyll dom 18 så 

vi skick dom till Afghanistan t.ex. eller syd Afrika eller vad som helst. Alltså det blir lite 

jobbigt för dom och många av dom göra problem för att, problem med grabbar, att han har 

fel papper. /.../ dom försök och göra lite problem åt dom som har uppehållstillstånd redan. 

Avundsjuk eller svartsjuk. Och mång av dom var olyckliga, ja, det är jobbigt för dom. För att 

det tar tid och pengar för att man kommer hit till Sverige. Sedan skicka de tillbaka, det blir..” 

 

Här berättar intervjupersonen att det finns en avundsjuka bland ungdomarna som inte har 

blivit beviljade ett uppehållstillstånd. Han berättar vidare att den problematiken har att göra 

med ovissheten. Den tid och kraft det tagit för att komma till Sverige och sedan skickas 

tillbaka, tynger ungdomarna enligt intervjupersonen. 

Intervjuperson 4 svarar i sin tur på frågan om det var konstigt att bo mixat med asylsökande 

och de med permanent uppehållstillstånd och det upplevdes inte som något problem. Men han 

tillägger senare i intervjun information om hur det gick till när han fick veta att han fick 

uppehållstillstånd 

 

“Jag var i mitt rum med Godman, kom dit sa att jag tillstånd. Hon sa till mig, jag ska inte 

säga till den här kille för att han ska bli ledsen.” 
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Han berättar om situationen som uppstår när det blandas de som fått PUT och de som inte fått. 

Här ser vi att det finns en vakenhet hos personal samt berörda gentemot problematiken men 

den upplevs inte av ungdomarna som ett problem. 

Studien som Hessle (2009) har gjort berättar ungdomarna att det inte är något 

stort problem med att vänta på ett PUT. I vår studie nämnde några av ungdomarna att de 

visste att de skulle få PUT så det var inget de oroade sig för men samtidigt uttrycks det en 

slags oro bland dem som inte vet. Intervjuperson 2 verkar dela dessa åsikter och uttrycker sig 

följande när han får frågan om ungdomarna som inte hade fått asyl reagerade annorlunda på 

honom när han fick PUT relativt snabbt. 

 

“Nej, faktiskt, men de inte skillnad men de, lite mer av mig som oro sig, eller bekymmer. De 

vill veta då vi bor här, eller vi, de visste inte hur gick för dom i framtiden, därför de tänkte, vi 

vet inte, vi får bo här eller inte, liksom. Alla har sina problem men jag tror inte som t.ex. 

avundsjuk på mig eller nånting. Det är personligt det märktes inte till mig.” 

Hög musik 

När vi börjar prata om boendesituationen och vi kommer in på hur det är att dela rum är det 

flera av intervjupersonerna som nämner det problematiska med att ha olika åsikter angående 

att lyssna på musik, och då specifik hög musik. Då ungdomarna bor ganska tätt inpå varandra 

så är det jobbigt enligt ungdomarna att det spelas musik hela tiden. När intervjuperson nr 3 får 

frågan om hur en vanlig dag ser ut på boendet svarar han: 

 

”Musik, hela tiden /.../Alltså, alla tycker om musik, dom spelar så högt som möjligt./.../ Det 

var lite jobbigt.” 

 

Han berättar även att han kunde säga till personalen så fick de säga åt den berörda att stänga 

av musiken men att det inte var alla som lyssnade på tillsägelserna. Även intervjuperson nr 4 

nämner självmant hög musik. De intervjuade nämner att personalen inte kan göra så mycket åt 

den musik som spelas eller när den spelas. Även den här intervjupersonen berättar att om han 

hade några problem med någon av ungdomarna på boendet kunde han berätta detta för 

personalen och sedan fick personalen ta den diskussionen med ungdomen 
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“Man kan inte sova. Och jag gick att prata med personal, och personal gick o prata med den 

här kille innan han sluta. Om jag vill prata med honom, sluta din musik, han bli arg och det 

kan bli problem.” 

 

Det berättades av en intervjuperson att musiken som spelades var ofta laddade med religiösa 

inslag. Så den musik som spelades var uttryck för sitt land och sin religion. Intervjuperson 

kände sig som en minoritet bland minoriteter och det var laddat. När det tog sig uttryck i 

musik så blev det ännu värre.     

Förväntningar och önskningar 

En av frågeställningarna behandlade ungdomarnas förförståelse för hur mottagandet på 

boendet skulle vara. Resultatet av denna undersökning visar att förförståelsen skiljer sig 

mellan ungdomarna. Några uppger att de inte hade någon förförståelse i och med att de inte 

visste vad de hade att förvänta sig. Någon annan uppger att han trodde att allt skulle vara 

perfekt när han väl fick komma till boendet men att förväntningarna inte riktigt 

överensstämde med verkligheten. Det framkom även att Intervjuperson 2 inte kunde besvara 

vilka förväntningar han hade pga. av att resan till Sverige var svår och tröttsam. Han nämner 

att: 

   

“Jag kände ingenting, jag först, visste ingenting, jag tänkte jag bara var nyfiken. Vad händer, 

jag skulle gärna vilja veta” 

 

Denna fråga var svår att få svar på under intervjuernas gång och vi som intervjupersoner 

kände att vi fick släppa frågan och gå vidare. Det kan finnas olika alternativa förklaringar till 

varför frågan var svårbesvara. Förmodligen var denna fråga svårbesvarad på grund av 

bristande information för hur samhället fungerar vilket ger en osäker bild för hur 

förförståelsen på mottagandet kommer att gå till. 

På frågeställningen beträffande önskningar kring hur mottagandet borde vara framkom 

det att även denna fråga var svårbesvarad. En av ungdomarna uppgav att han inte hade 

någonting att jämföra med och därför ansåg att det mottagande som han hade fått var bra och 

att han inte visste hur det skulle kunna förbättras. De önskningar som framkom kring 

mottagandet var mestadels knutna till vart mottagandet skedde geografisk i landet. 

Intervjuperson 3 uttrycker det med att säga: 
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”Så det var, jag har mått dåligt för att jag vill bo i stor stan.. och gå på universitet, 

mitt mål. Här finns inget universitet. Så det läget inte bra från början” 

 

Intervjuperson 1 nämner sitt missnöje om att placeras på boendet och han upplever att det inte 

blev som han tänkt sig. 

  

“Och sen, ja alltså, ja, nej, det kommer vara så på boendet och allt kommer att vara perfekt. 

Men det blev inte så riktigt som jag trodde” 

 

Han vidare utvecklar sitt svar med att säga att han kände sig lurad på vart han skulle förflyttas 

någonstans. Han berättar att personalen hade beskrivit staden han skulle åka till men han 

ansåg att den bilden inte överensstämde med verkligheten. 

Sammanfattande analys 

I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att behandlas tillsammans med de valda teorierna 

coping, ackulturation och assimilation. Någonting som vi uppmärksammade under studiens 

gång var att ungdomarna i det stora hela uttrycker en nöjdhet över hur de har blivit mottagna i 

Sverige på HVB-hemmen. De uttrycker att vissa levnadsområden kan upplevas som mer 

problematiska utifrån de facto att de ej har kommit i kontakt med dessa fenomen tidigare som 

exempelvis strikta matregler. Ungdomarna uttrycker dock att dessa problemområden är små i 

förhållande till det stora hela. En tanke väcktes hos oss som har genomfört denna 

undersökning att dessa till synes “små” problemen i själva verket kan vara av större betydelse 

än vad ungdomarna ger sken av eller ens själva är medvetna om.  I grunden kan Sverige ses 

som ett samhälle där mångkultur är någonting eftersträvansvärt. Trots detta upplever en del av 

ungdomarna att de mer eller mindre tvingas in i en assimilation där de står inför valet att 

lämna sina tidigare vanor eller anamma de nya vanorna som möjligtvis kommer att underlätta 

livet i Sverige. En fundering kring denna öppenhet om ackulturation väcktes hos oss under 

arbetets gång då vi började fundera kring om ungdomarna som kommer till Sverige kan finna 

stöd för att behålla den tidigare kulturen eller om denna öppenhet för ackulturation helt och 

hållet ligger på individen själv att bibehålla. Då detta är en frågeställning som i efterhand har 

väckts under analyseringen av materialet har vi ej lyckats åstadkomma ett svar på denna 

fundering. Men vi vill lyfta denna fundering då vi anser att den kan vara viktig i ungdomarnas 
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väg mot integrationen i det Svenska samhället. Kanske är det Svenska samhället i praktiken ej 

så öppet som det till en början ger sken av utan en viss assimilation krävs för att integrationen 

ska gå något sånär smärtfri. 

Assimilering, ackulturation och coping 

Intervjuperson nummer 1 berättar om hur uppgiven han kände sig och att han uppfattade det 

som om uppgivenheten delades av andra ungdomar på boendet avseende hur lite de ansåg att 

de kunde påverka livet på boendet. Eller rättare sagt vart i Sverige de blev placerade på ett 

boende. Han menar att han själv upplevde det som om han inte hade någonting att säga till om 

när det kom till vart han skulle bli placerad. 

 

Jag bara ah vi kan inte göra nått ingenting. Vi kan göra inget åt det. Vi måste leva. Vi måste, 

annars. Ja. Ja det var inget bra minne. 

 

Ovanstående citat kan ses som ett uttryck för en inre copingstrategi. Där intervjuperson 

nummer 1 har hamnat i en stressig situation som han till sin stora förtret känner att han ej kan 

påverka. Den copingstrategi som intervjupersonen använder sig av här blir att kontrollera sina 

känslor och att försöka hitta ett sätt att finna sig i den situation som har uppstått då han inte 

ser någon annan utväg.  

Intervjuperson nummer 2 berättar om hur det kändes att komma till Sverige med 

en kultur som skiljer sig från den egna. Det framgår även av citatet att intervjupersonen anser 

att språket ligger till grund för att kunna integreras. Han berättar även om att personalen gav 

honom råd i hur han kunde underlätta sin integration. 

 

“Först var så det kommer från ett annat land det är lite svårt komma från en helt annan 

kultur. Men först jag kände mig väldigt ensam så jag kunde inget språk jag kunde inte prata 

engelska heller. /.../ Jag hade det jättesvårt efter sex sju månader kunde jag prata lite grann 

svenska och kände hur de hjälper mig verkligen och hur jag kommer in i de här samhället och 

det beror lite på mig också. De sade att den här vägen kan du gå, du kan gå ut från den här 

boendet och träffa nya människor så det gjorde jag faktiskt.” 

 

Brattberg (2008) talar om coping samt yttre stress och genom att applicera hennes förklaring 

av detta på ovan citat från intervjuperson nummer 2 skulle detta innebära att intervjuperson 
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nummer 2 har använt sig av coping för att hantera den yttre stressen som han utsätts för 

genom att försöka anpassa sig till den nya kulturen och det nya samhället i och med att han lär 

sig språket. Språket är en viktig del för att möjliggöra en integration i det svenska samhället 

och intervjupersonen påpekar även vikten av det egna ansvaret i att försöka komma in i det 

nya samhället. Han berättar om hur personalen på boendet gav honom verktyg i form av 

information om hur han på bästa sätt kan integreras. Han pratar om att kulturen skiljer sig åt 

och att det är svårt när man inte har språket med sig. Vid detta skeende står intervjupersonen 

inför ett vägskäl i sin integrationsprocess. Han kan antingen välja att ackulturiseras eller 

assimileras. Om han väljer ackulturation väljer han att fortsätta leva med delar av sin kultur 

men även att anamma delar av den svenska kulturen. Om han väljer att assimileras väljer han 

att helt uppgå i den nya kulturen och att lämna den gamla.  

Av ovanstående citat kan det även tolkas som att intervjupersonen ser positivt på 

att komma in sig i samhället och träffa nya människor. Vad som styrker detta är att han 

uppger att han upplever den första tiden som jobbig när han inte kan kommunicera fritt och att 

han anser att nya vägar öppnar sig för honom i och med att språket tar form. Citaten nedan 

visar att han tänkte på sin vistelse på boendet som en tid där han behövde ta tillfället i akt och 

tillgodose sig så mycket nödvändig kunskap som möjligt och anspelar återigen på det egna 

ansvaret som han tidigare nämnde. 

 

“Det finns inte länge, du bor bara ett tag i den här boendet så du måste lära sig saker och hur 

man lagar mat, hur man lever, hur man bor, hur man lever ensam då man måste kunna göra 

mat och sådant allt själv..” 

 

Även ovan citat kan kopplas ihop med Brattbergs teori om coping. Intervjupersonen har bytt 

miljö, han har hamnat i ett land med en annat kultur och ett annat språk och vad som tillsynes 

verkar vara den viktigaste prioriteten för honom är att hantera sin stress genom att förändra 

sitt invanda beteende och lära sig hur han på bästa sätt ska lära sig hur han ska kunna leva i 

det nya samhället. Intervjuperson nummer 2 fortsätter att berätta i nedanstående citat att han 

har haft det lätt för sig att ta till sig den nya kulturen och att han har ackulturatiseras tack vare 

sin inställning 

 

“Ja, om jag var ärlig säger liksom, jag tänker det alla är människor det spelar ingen roll, vad 

tror vi, vilken religion vi har som vissa saker som folk har inte i kulturen att äta/.../. Men jag 
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tycker det är inge fel. Jag respekterar på alla religion, respekterar och accepterar alla 

religion.” 

 

Genom ovan citat visar intervjupersonen på ett han har en öppen inställning till andra kulturer 

och religioner något som kan tänkas underlätta för honom i sin ackulturationsprocess. Han 

uttrycker sig under intervjun om att han har förändrat en del kulturellt betingade beteenden 

och istället anammat den nya kulturens beteenden. Detta framgår inte från citatet och har 

tagits bort av risk för att röja intervjupersonens identitet. Förändringen pekar dock på att 

intervjupersonen enligt Berry har valt att ackulturiseras. Alltså att leva i symbios i båda 

kulturerna samtidigt. Han uttrycker sig även om att det är viktigt att komma in i samhället och 

att han ser boendepersonalen som en viktig tillgång och nyckel i denna process. Även i detta 

citat pratar han om skillnader i kulturen och om att ackulturiseras genom att lära sig de 

grundläggande reglerna som finns i samhället. 

 

“/.../ dom som kommer från utland så, de har helt annan kultur, annat någonting.  Dom 

kommer den här landen det är svårt att lära sig på en gång saker men när kommer de nytt det 

finns möjlighet så de bor i en boende så finns personal runt dom och dom kan visa på nåt sätt 

som försöka lära sig den här samhällen.” 

 

Vidare berättar han även om den komplicerade situationen där man står inför valet att lämna 

sin kultur och assimileras eller att hålla fast vid den. 

 

“Det är svårt dom vill inte egentligen lära sig, eller dom kan inte, den här sina kulturen 

lämnas, de vill ha kvar den. Och det är viktigt också, man inte glömma bort sina kulturen men 

det är möjligt också för att personalen säger lite mer förklaraden den här kulturen de kan 

snabbt lära sig, om man lär sig kulturen, alltså man kommer snabbare in i den här samhällen. 

Som man accepterar och respekterar. Det tycker jag är jättebra. Dom kan göra så det är 

möjligt boenden.” 

 

I ovan citat nämner intervjuperson nummer 2 att kulturen är viktig och detta är någonting som 

överensstämmer med vad Brattberg (2008) säger. Brattberg (2008) menar att kulturen är en 

viktig yttre copingresurs. Även religion nämner hon som en viktig yttre copingresurs och det 
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kan i detta fall tänkas att religion och kultur för intervjupersonen går hand i hand med 

varandra. 

Intervjupersonen säger att det kan vara svårt för en del att komma in i samhället 

då de inte vill lämna sin kultur. För intervjupersonen verkar assimilation vara ett bra alternativ 

för integrationen då det enligt hans mening då kan blir enklare att komma in i samhället. 

Samtidigt påpekar han även att det är viktigt att man kommer ihåg sin kultur vilket då pekar 

på att han har gått vägen för ackulturation.   

                  En annan av intervjupersonerna, intervjuperson nummer 3, uttrycker sig om 

mottagandet på boendet genom att bland annat referera till de rättigheter som finns för barn i 

Sverige.   

 

“Alltså, det finns alla barn rättigheter, säger man? /.../ kan man säga, att vad barn kan göra 

där, får göra där. Finns mat gratis och det är varmt, inte så kallt. Finns, vi får gå till skolan, 

studera. Det var bra, jättebra.” 

 

Han berättar vidare att det uppstod en problematik när han upptäckte att det fanns en del saker 

som krockade kulturellt. Han menar på att en del av de regler som tillämpades på boendet inte 

var förenliga med hans kultur. 

 

“Men det fanns problem i det boendet /.../ reglerna går inte med sitt kultur, med min kultur” 

 

Problematiken förklarar han med att det är svårt att vara i minoritet både i kultur och religion 

vilket han menade gjorde att mycket av hans religionsutövande inskränktes då han hela tiden 

var i minoritet och fick rätta sig efter de andra. Upplevelsen av detta beskriver han som: 

 

“Så det var jobbigt… Det betyder att det finns inget, du tror på nånting, du är dum. Du måste 

byta din…” 

 

Han upplevde det som om han under sin vistelse på boendet utsattes för påtryckningar mot 

assimilation. Han uttrycker det som om synen på hans kultur inte var ackulturatistisk utan 

snarare åt det hållet att han behövde lämna sin religion och kultur för att kunna integreras i 

den nya. Han beskriver även att assimilationsprocessen kan vara olika för olika människor 

angående hur lätt man kan ändra på sina kulturella vanor. 
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”Men många ändrar sig men jag kunde inte nej…” 

 

Här framgår det att intervjupersonen inte ser assimilation, att lämna sin kultur och uppgå i en 

annan, som ett val för honom. För honom är speciellt religionen viktig. Enligt Brattberg 

(2008) är, som tidigare nämnts, just kulturen och religionen två yttre copingfaktorer som kan 

bidra till att intervjupersonen lättare kan hantera de konflikter som intervjupersonen står inför, 

både med sig själv och med omgivningen. Att ha en god copingförmåga menar Brattberg 

(2008) innebär att man klarar av att hantera situationen som den är. I detta fall har 

intervjupersonen både inre och yttre konflikter med sig själv när han känner att hans tidigare 

kultur och religion skiljer sig betydligt från den svenska. Genom att hålla kvar vid sin religion 

och den kost denne har innebär det att han fick hitta andra matalternativ för att fortfarande 

känna att han hade kvar sin kultur. Detta kan även härröras till en inre copingfaktor som 

Brattberg (2008) pratar om. Nämligen känslan av egenmakt. Genom att stå fast vid sitt val av 

mat kan han känna att han kan leva i det nya samhället men ändock ha kvar sin religion, något 

som är ett val han har gjort själv och som ingen kan ta ifrån honom. Att ha en god 

copingförmåga säger Brattberg (2008) är viktigt speciellt om man har varit med om 

separationer. Utan en copingförmåga riskerar man att utveckla komplexa tillstånd av 

sjukdomar där sjukvården idag har svårt att råda bot. Samtidigt som det känns jobbigt för 

intervjuperson nr 3 att befinna sig i minoritet kan han ändå se någonting positivt med 

situationen 

 

“Nej, men det här är jättebra för språket. Om jag flytta till storstan det finns (…) överallt. Så 

om jag flytta till(…) så kommer jag prata… (...) hela tiden..)” 

 

Intervjupersonen tycks befinna sig i ett ambivalent tillstånd mellan att behöva lämna en del av 

sin kultur för att kunna integreras i den nya. Han inleder med att berätta om vad han anser är 

negativt med skillnaderna mellan kulturerna för att sedan göra en helomvändning och ändå se 

att det är just de negativa delarna som har hjälpt honom med att lära sig språket. Att det är 

tack vare att han har befunnit sig i minoritet och inte haft några jämnlikar att prata med som 

han har varit tvungen att lära sig att prata svenska. Någonting som han inte tror att han hade 

lärt sig lika lätt om han hade haft möjligheten att prata sitt hemspråk istället. På frågan vad 

han hade velat ändra på med mottagande på boendet berättar han; 
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“Nej men det var fantastiskt.. inget land som, finns bara här tror jag i Sverige och några 

länder som garanterar, ungdomars rättigheter. Så det var fantastiskt. Små problem, det ser 

jag i jämförelse med vad har jag fått. Så det var helt ok.. /.../ : Små problem, kanske för dig. 

Därför jag säga att det är småproblem, du kommer inte förstå mig. Du kommer inte att säga, 

ja… För du har inte bott i religion samhälle, du kommer inte från ett land som har religiös 

grund, eller… Men det har vi… fortfarande försöker jag hitta mitt rötter och det är svårt 

här…” 

 

Intervjupersonen menar alltså att det är svårt för honom att veta hur han ska hantera de 

kulturella skillnaderna. Men att han ansåg att själva bemötandet på boendet var bra och att 

han inte skulle vilja ändra på någonting. Detta trots att han tyckte att maten var ett stort 

problem för honom då den inte matchade hans religion. Han har dock i citatet tagit ställning 

till att de problem han har upplevt är små i förhållande till helheten. Han nämner även att det 

kan vara svårt för andra människor som inte har samma bakgrund som honom att förstå hur 

viktig hans kultur och religion faktiskt är för honom och att det är på grund av det som han 

själv kan se och säga att problemen är små. Kanske delar han åsikt med ovanstående 

intervjuperson som ansåg att det hängde mycket eget ansvar på varje enskild individ angående 

om hur integrationen skulle lyckas. På frågan vad är det viktigaste att tänka på när man har ett 

boende svarar han; 

 

“Jo, svensk moral… att känna den ny moral… Jag har mitt eget moral, men det går inte att 

använda den här… jag måste känna den ny moral, när jag inte, mitt hemlandsmoral.” 

 

Detta citat visar på ett tankesätt som tyder på assimilation, att han är villig att ändra sin moral 

för att anpassa sig till det nya samhället och på så vis underlätta det för honom att ta till sig av 

den nya kulturen. Det kan uppfattas som att denna intervjuperson gärna vill ta till sig av den 

svenska kulturen samtidigt som han har kvar sin egen. Detta skulle med Berrys tankesätt om 

ackulturation och assimilation innebära att denna intervjuperson söker efter ackulturation. 

Intervjuperson nr 4 upplevde även han kulturella skillnader. För honom var det svårt 

att enbart kalla personalen vid deras förnamn då han kulturellt sett var van vid att av respekt 

lägga till artighetsord som Mrs. och Mr. före förnamnen 
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“I mitt hemland vi alltid respektera vuxna, om jag ska prata med nån, personal. Man brukar 

säga, kalla, t.ex. Lisa men i mitt hemland det går inte att säga det. Det var svårt för mig att 

säga Lisa.” (Namnet i citatet är författarnas fiktiva namn) Han fortsätter “Det var svårt för 

mig men nu är det inte.” 

 

Vad den här intervjupersonen beskriver kan tänkas vara början på en assimilation. De 

kulturella skillnaderna gjorde så att han valde att lämna just denna kulturella del av sin 

ursprungliga kultur och anamma den nya kulturen istället. 
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Diskussion 

En av frågeställningarna i detta arbete var “Hur upplever ensamkommande barn bemötandet 

på HVB-hemmen i Sverige?” Det resultat vi har fått fram genom intervjuerna är att 

ungdomarna överlag är nöjda. De anser alla att de fått hjälp av personalen, både vad gäller att 

lära sig det svenska språket och att lära sig att förstå hur samhället fungerar. Även samhällets 

lagar vad gäller barns rättigheter är någonting som hyllas av en av intervjupersonerna och 

någonting som han säger ändock överskuggar det negativa upplevelser som han har haft i 

mottagandet vad gäller kulturella skillnader. Det finns några punkter som benämns som 

negativa under intervjuernas gång. Tillkrånglade regler som det var svårt att hitta någon logik 

i var någonting som för flera av intervjupersonerna var svårt att förstå sig på. Bland annat är 

det en av intervjupersonerna som berättar att reglerna inte gick ihop med hans kultur. Samma 

intervjuperson hade känslan av att han på grund av detta var tvungen att lämna sin kultur för 

att uppgå i den nya, någonting som han gjorde motstånd emot. Trots att det finns vissa delar i 

mottagandet som kan förbättras uttrycker alla ungdomarna att de i mångt och mycket har varit 

nöjda med sin vistelse på de olika HVB-hemmen. 

En av frågorna i vår studie var vilken förväntan intervjupersonerna hade på 

mottagandet. Syftet med denna fråga var att se om det fanns ett samband mellan om 

intervjupersonen hade låga förväntningar på mottagandet tillsammans med en nöjdhet över 

hur de mottagits eller huruvida det fanns ett samband mellan höga förväntningar på 

mottagandet och en missnöjdhet över mottagandet. Denna fråga var svår att få ett konkret svar 

på. De svar vi fick var att intervjupersonen i fråga inte visste någonting om mottagandet på 

förhand eller inte hade någonting att jämföra med varför de ansåg att de ej hade några 

förväntningar på mottagandet. Det är inte en omöjlig tanke att denna fråga kan vara laddad 

varför vi som utförde intervjuerna valde att inte pressade intervjupersonerna på ett konkret 

svar på denna fråga när vi uppfattade att intervjupersonen svarade vagt flytande. Detta är 

såklart en tolkningsfråga, huruvida intervjupersonerna har svarat undanglidande eller ej varpå 

resultatet att ungdomarna inte hade några förväntningar kan vara missvisande. Förväntningar 

är överlag någonting som brukar finnas vare sig man är medveten om dem själv eller ej. 

På frågan beträffande önskningar på mottagandet, där ungdomarna får chansen 

att uttrycka hur de hade velat att mottagandet varit utformat, så svarar ungdomarna att de vill 

ha mixade boenden (d.v.s., både flickor och pojkar), mer kontakt med socialtjänsten samt att 

en önskan att få lära sig mer om det svenska samhället. Mer kontakt med socialtjänsten 
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önskas då socialtjänsten ses som en granskningsnämnd som utvärderar och kontrollerar att 

verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Det är viktigt att ungdomarna själva får komma till tals 

vid möten med socialtjänsten och uttrycka sin eventuella missnöjdhet. Tilliten till 

socialtjänsten som granskningsnämnd upplevdes som stor när denna fråga kom på tal. När de 

pratar om det svenska samhället så nämner de moral, regler och normer som viktiga för att 

förstå det svenska systemet. Här ser vi att ungdomarna har en önskan att finna sig till rätta i 

det svenska samhället. Denna fråga anser vi är viktig då svaren vi får är konkreta och 

subjektiva och är värdefulla när man arbetar med ensamkommande ungdomar.    

Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie baserat på individuella intervjuer.  Vad vi i efterhand 

har sett som önskvärt är att frågorna skulle ha berört intervjupersonernas hälsa och välmående 

mer ingående samt att fler intervjuer hade utförts med ett större urval av intervjupersoner med 

syftet att få fram mer liknande eller olika svar som antingen skulle bekräfta eller dementera de 

fynd vi gjort. Vad vi saknar i studien och något som vi anser hade gjort studien än mer 

intressant ur ett könsperspektiv är om den även hade innefattat kvinnor. Detta för att påvisa 

likheter eller skillnader knutna till vilket kön respondenterna har. Vad vi har funnit 

svårigheter med i arbetet med intervjuerna är att göra avgränsningar i och med den fasta 

intervjuguiden. Med detta menar vi att som intervjuare kunna avgränsa svaren och vara saklig. 

Detta är något som vi har tagit i beaktande och är medvetna om att det kan ha påverkat 

möjligheten att få fylligare och mer djupgående svar.   

Vad som uppfattades ge svårigheter var även kommunikationen mellan 

intervjuare och respondenten då det fanns språkliga brister. Vi uppfattade ibland att 

respondenterna hade svårigheter med att förstå vissa frågor. Som intervjuare har vi när dessa 

tillfällen dykt upp försökt att förklara frågorna på ett annat sätt genom att använda andra 

ordval samt kroppsspråket. Dock finns det en viss risk med dessa intervjuer att missförstånd 

uppstår då intervjuperson och intervjuare ej delar samma modersmål. Detta innebär i 

praktiken att intervjun utförs med intervjupersoner som enbart en kortare tid har vistats i 

Sverige samt nyligen har börjat eller håller på att lära sig att behärska det svenska språket. Om 

man är osäker på att full förståelse under intervjun finns möjligheten att använda sig av tolk. 

Dock gjorde vi bedömningen att en tolk skulle kunna utgöra en stor risk för hur trygg 

intervjupersonerna skulle känna sig, dels inför att ytterligare en person tar del av intervjuerna 

vilket ytterligare kan äventyra anonymiteten men även dels för att intervjupersonen kan känna 
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en osäkerhet och välja bort att ge vissa svar. Detta innebar att vi i vår tur valde att utföra 

intervjuerna utan tolk.  

Fortsatt forskning 

Ovanstående undersökning var mycket intressant att utföra. De ungdomar vi pratade med var 

alla villiga att få berätta om hur deras vistelse på HVB-hemmet hade varit för dem. Flera 

uttryckte också att de ansåg det vara viktigt för nästkommande ensamkommande barn att de 

fick berätta sin historia så att verksamheten kan utvecklas till att bli så bra som möjligt.  

I denna undersökning var vi enbart intresserade av ungdomarnas egna 

upplevelse och bild av mottagandet men för att få en mer överskådlig bild av arbetet med 

ensamkommande barn rekommenderar vi att man i fortsatt forskning även sätter sig in i 

arbetet på boendet genom att intervjua boendepersonal och föreståndare. Att även inkludera 

boendepersonalen och föreståndarna är någonting som vi har saknat i den tidigare forskningen 

som vi tagit del av. Det framkom av vår undersökning att informationen till flera av våra 

intervjuade ungdomar var bristfällig och att de inte riktigt hade kunskap om hur verksamheten 

runt omkring dem var uppbyggd och tänkt att fungera. Genom att även prata med de som 

arbetar inom verksamheten kan denna bild bli mycket tydligare och saker som missas i 

intervjuer med ungdomarna kan fångas upp på annat sätt. Det kan naturligtvis även vara så att 

informationen inte är bristfällig till ungdomarna men att det i själva verket är så mycket 

information som delges ungdomarna att en del faller i glömska. Det behövs det mycket 

forskning på området då detta som sagt är ett relativt nytt fenomen och lagar och 

verksamheten hela tiden utvecklas i takt med att behovet ökar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrevet som skickades till enhetscheferna och föreståndarna på de olika boendena. 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter på Högskolan i Gävle som vill göra en undersökning av 

ensamkommande flyktingbarns upplevelse av mottagandet på boendena. Vi vill gärna utföra 

intervjuer med 6-8 ensamkommande flyktingbarn som har fyllt 18 år, har uppehållstillstånd 

och behärskar svenskan någorlunda. Syftet med undersökningen är att låta ungdomarna själva 

komma till tals och lyfta såväl det positiva som det som kan vara önskvärt att förändra. De 

frågor vi kommer att ställa finner ni i den bifogade filen. 

 

För att denna undersökning ska vara möjlig för oss att genomföra behöver vi be om er hjälp 

från boendet då ni sitter med kunskap om vilka ungdomar som skulle kunna tänkas vilja ställa 

upp på en intervju och hur väl de behärskar svenskan. Vi kommer att höra av oss om en vecka 

för att höra oss för huruvida något intresse för intervjuerna föreligger. Till de ungdomar som 

önskar ställa upp på intervjun får ni mer än gärna delge informationsbrevet och 

intervjufrågorna i den bifogade filen. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till Jenny på: 

Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

mail: xxxxx@student.hig.se 

 

Eller till Fredrik på: 

Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

Mail: xxxxx@student.hig.se 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Jenny Weel och Fredrik Boson 
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Bilaga 2. Informationsbrevet till intervjupersonerna: 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter på Högskolan i Gävle som letar efter dig som har kommit till 

Sverige som ensamkommande flyktingbarn, har uppehållstillstånd, är över 18 år, kan svenska, 

har bott på ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn och kan tänka dig att ställa upp 

på en intervju och berätta om din upplevelse av mottagandet på gruppboendet. Syftet med 

undersökningen är att låta dig komma till tals och lyfta såväl det positiva som det som kan 

vara önskvärt att förändra. 

Intervjuerna kommer att utföras av en av oss och frågorna finner du här nedan. Du som 

ställer upp i intervjun kommer att hållas anonym och informationen som ges kommer att 

avidentifieras, exempelvis kommer inte ditt riktiga namn att användas. Inte heller boendet 

som du har bott på kommer att nämnas. Intervjun vill vi gärna spela in så att vi inte missar att 

skriva ner någonting viktigt. Inspelningen har bara vi, Jenny och Fredrik, tillgång till och den 

kommer att tas bort så snart vi är klara med materialet. Om du någon gång under intervjun 

känner att du vill avbryta så går det bra. Du behöver inte säga varför du vill avbryta och du 

bestämmer själv vad du vill berätta och vad du inte vill berätta. 

 

Vi skulle gärna vilja höra din historia om hur du har upplevt din tid på boendet och om du vill 

berätta den för oss kan du ringa eller maila oss. 

 

Jenny: 

Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

mail: xxxxx@student.hig.se 

 

Eller till Fredrik på: 

Telefonnummer: 070-xxxxxxx 

Mail: xxxxx@student.hig.se 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Jenny Weel och Fredrik Boson 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön 

Ålder 

Hur länge har du bott/bodde du på boendet? 

 

 

Boende 

Kan du beskriva hur det kändes att komma hit (boendet)? Att träffa de andra ungdomarna, 

personalen och se ditt rum? 

Vad har fungerat? 

Vad har fungerat mindre bra? 

Kommer du ihåg om du fick något startkit när du kom till boendet? (sådant som deo, 

tandborste, 

tandkräm, tvål osv.) 

Kan du beskriva hur du bor? (ensam/delar rum/lägenhet) 

Hur tycker du att det har funkat? 

Hade du velat ha det på något annat sätt? 

Bor både asylsökande och de med PUT tillsammans? 

Hur tycker du att det har varit? 

Hur upplever du att du har haft möjlighet att påverka livet på boendet? (Så som aktiviteter, 

inköp 

av möbler, spel, mat osv.) 

Har du fått hjälp med att träna på svenska? Läxhjälp? 

Fanns det tolktillgång på ditt språk dygnet runt? 

Kan du beskriva en vanlig dag på boendet? 

 

 

 

Mat 

Vad har du tyckt om maten som har serverats? 

Har du fått vara med och bestämma vilken mat som ska serveras? 
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Personal 

Hur tycker du att det har fungerat med personalen? 

Har du någon kontaktperson? Hur många? 

Hur tycker du det är att ha en kontaktperson? 

 

 

Hälsa 

Har du fått erbjudande om stöd och samtal? 

Har du fått hjälp med att ringa efter sjukvård? 

Vad gjorde/gör du på fritiden? 

Hur kom det sig att du började med detta? Vänner/personal/annat? 

 

 

Avslutningsfrågor 

Hur trodde du att du skulle bli mottagen på boendet? 

Hur hade du velat bli mottagen? 

Finns det något som du vill tillägga? 

Vad anser du är viktigt när man tar emot ensamkommande barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


