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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande barns upplevelser av stödet som 

erbjuds på gruppboenden avsedda för denna grupp. Vidare är syftet att ta reda på om de själva 

anser att vistelsen på gruppboendet har förberett dem på ett självständigt liv. Studien har en 

kvalitativ ansats och resultatinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Sju 

stycken unga män mellan 18-20 år har intervjuats, samtliga har bott minst ett år på grupp-

boendet och bor nu i en egen lägenhet. Resultatet har visat att ungdomarna har med sig både 

positiva och negativa erfarenheter från vistelsen på gruppboendet samt att de har skilda 

uppfattningar kring huruvida de har fått det stöd de behöver för att klara ett självständigt liv. 

Ungdomarna har uttryckt att de inom ett par områden kände sig förberedda men att de 

saknade viss kunskap som hade gynnat de i etableringen. Studiens slutsatser har visat att trots 

de svårigheter ungdomarna gått igenom har gruppen en relativt hög känsla av sammanhang 

(KASAM) och tillgång till användbara coping-strategier som möjliggjort att ungdomarna 

klarat av att hantera detta. Vidare visar studien att gruppboendet på många områden 

förbereder ungdomarna på ett självständigt liv men att det finns ett antal utvecklingsområden. 

Dock har ungdomarna i stor utsträckning lyckats hantera avsaknaden av denna kunskap 

genom stöd som erbjuds från socialtjänsten efter utflytten från boendet. I diskussionen har vi 

argumenterat kring behovet av en tydlig kommunikation mellan de boende och personal 

speciellt när det gäller regler. Vidare menar vi att det finns behov av en utveckling av det 

uppdrag som god man har.  

 

Nyckelord: Ensamkommande, gruppboende, etablering, stöd, förberedelser, ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the unaccompanied children's experiences of the 

support offered at group homes intended for this group. The purpose is also to find out if they 

feel like the stay at the group home has prepared them for an independent life. The study has a 

qualitative approach and results collection occurred through semi-structured interviews. 

Seven young men aged 18-20 years were interviewed, all of them have lived for at least one 

year in a group home and are now living in their own apartment. The results have shown that 

the adolescents had both positive and negative experiences from their stay at the group home 

and that they have different views about whether they have received the support they need to 

cope independently. The adolescents expressed that they felt prepared in a few areas but that 

they lacked certain knowledge that would have benefited them in the establishment. The 

study's findings have shown that despite the difficulties the adolescents have gone through, 

the group has a relatively high sense of coherence (SOC) and access to useful coping 

strategies that enabled the adolescents to cope with this. The study also shows that the group 

home in many areas are preparing the adolescents for an independent life, but there are a 

number of areas in need of development. However, the adolescents have largely managed to 

deal with the lack of this knowledge through the support offered by Social services after they 

had moved out from the group home. In the discussion we have argued about the need for 

clear communication between the residents and the staff, especially when it comes to rules. 

Furthermore, we believe that there is need for development of the trustee assignment. 
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Inledning och problemformulering 
Människor har troligtvis flytt undan fattigdom, förföljelse och krig lika länge som vi 

människor funnits på jorden. I Sverige talar man om att flykting blev ett begrepp under andra 

världskriget, då Sverige gick från att vara ett utvandrarland till att bli ett invandrarland. 

Många människor flydde undan kriget i Europa under denna period och på 70-talet började 

människor även invandra till Sverige från länder utanför Europa. Det var dock fortfarande 

relativt få flyktingar som sökte asyl, något som förändrades drastiskt under 80-talet då antalet 

asylsökande ökade från cirka 2 000 till 20 000 per år (Angel & Hjern, 2004; Migrationsverket, 

2010). I artikel 1 i FNs flyktingkonvention definieras en flykting som en person ”som flytt sitt 

land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det 

landet”. Sverige har tillsammans med 146 andra länder skrivit under flyktingkonventionen. 

Detta innebär att varje asylansökan som sker i dessa länder ska prövas och asyl ska ges till 

dem som är i behov av det (The UN Refugee Agency (UNHCR), 2013).    

     De flesta barn som kommer som flyktingar till Sverige kommer tillsammans med sina 

föräldrar eller med någon anhörig, men det finns barn som kommer ensamma. Enligt 

Migrationsverket (2012) ansökte totalt 14 150 barn om asyl år 2012, av dessa var 3 578 

stycken ensamkommande, det vill säga en person under 18 år som söker asyl utan sina 

föräldrar eller legal vårdnadshavare. Könsfördelningen bland dessa 3 578 ensamkommande 

barn var 16 procent flickor och 84 procent killar. Migrationsverkets (2013a) statistik visar att 

Sverige tagit emot flest ensamkommande barn i Europa under de senaste åren, och under 2012 

beviljades närmare 70 procent av alla dessa barn uppehållstillstånd. Den största andelen 

ensamkommande flyktingbarn kommer ifrån Afghanistan och Somalia, cirka 90 procent av 

dessa barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Migrationsverkets (2013b) statistik har 

antalet ensamkommande barn ökat stadigt det senaste årtiondet. År 2004 sökte 388 

ensamkommande barn asyl, en siffra som har ökat till 3 578 år 2012.  

 

 
                   Bild 1. Antal inkomna asylärenden, ensamkommande barn 2004-2013 i Sverige.  

                  Källa: Migrationsverket (2013c) 

 

     Det finns många anledningar till att dessa barn flyr. I de flesta fallen är det barnets förälder 

eller någon annan släkting som tar beslutet och det finns då som regel en tanke om att 

beskydda barnet och/eller att barnet ska få ett bättre liv i det nya landet. Majoriteten av barnen 

är mellan 13 och 17 år (75-80 procent) men det finns ensamkommande barn i alla åldrar. 

Ensamkommande flyktingbarn anses vara en väldigt utsatt grupp med tanke på att de ofta har 

varit med om mycket svåra upplevelser i hemlandet och under flykten, samt att de fått lämna 

sin familj och sina närstående för att flytta till ett okänt land (Angel & Hjern, 2004).  
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     Forskningsläget kring ensamkommande barn är relativt tunt, både nationellt och 

internationellt. Intresset för detta forskningsområde ökar successivt men fokus har hittills 

legat på barnens psykiska hälsa under den första tiden i det nya landet (Derluyn & Broekaert, 

2007; Derluyn & Broekaert, 2008; Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008). Det har dock 

börjat komma forskning som även undersöker denna grupp ur andra perspektiv. Ett fåtal 

forskare har undersökt vilka svårigheter dessa ungdomar kan ha och vilka strategier de sedan 

använt för att hantera dessa svårigheter (Christoffersen, 2007; Torgalsbøen Stein, 2008). 

Socialt stöd var en strategi som båda dessa forskningsstudier visade var särskilt viktig för 

ungdomarna. Vidare har forskning i Belgien och Storbritannien visat att ungdomarna löper 

mindre risk för psykisk ohälsa när de bor i mer stödjande boendeformer (Derluyn & 

Broekaert, 2007; Hodes, m.fl., 2008). Det verkar alltså vara så att ökat stöd påverkar denna 

grupp positivt. Detta väcker frågan vad det är i stödet som orsakar detta. Kan det finnas vissa 

faktorer som är särskilt viktiga för denna grupp?  

     När de ensamkommande barnen anländer till Sverige är de under 18 år och således 

omyndiga. Detta innebär att socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ta hand om dessa barn 

och ge dem så bra förutsättningar som möjligt i det nya landet. Med tanke på att det är en 

stadigt växande grupp finns det ett växande behov av kunskap kring målgruppen och de 

verksamheter som arbetar med dem, exempelvis gruppboenden. Utifrån detta anser vi att 

denna studie relevant för socialt arbete.   

 I Sverige placeras ensamkommande barn, som inte har någon släkt i landet, som regel på 

gruppboenden för ensamkommande barn. Dessa boenden ska ha personal tillgänglig dygnet 

runt, säkerhetsrutiner samt en försäkran om att barnen kan känna tillit till personalen (Rädda 

barnen, 2010). Denna typ av boende kan ses som stöttande i hög grad och bör kunna 

tillgodose barnens behov för att de ska få en så bra start på livet i Sverige som möjligt. Frågan 

är dock om dessa boenden gör detta på det bästa sättet och om det som boendena lägger fokus 

på verkligen är det som är viktigast för dessa ungdomar? Vi anser att en viktig källa för 

kunskap ligger i människans egen uppfattning av sin situation då man själv vet bäst hur man 

upplever en situation. Därför ville vi ta reda på vad ungdomarna själva tycker om det stöd 

som erbjuds på gruppboenden för ensamkommande barn. 

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever stödet de har fått 

på ett gruppboende avsett för denna grupp. Vi vill vidare undersöka hur de upplever att stödet 

har förberett dem på ett självständigt liv samt hur de upplever stödet de fått vid flytt till egen 

lägenhet. Utifrån detta formulerade vi följande frågeställningar: 

 

 Vad anser ungdomarna om det stöd de har fått under vistelsen på gruppboendet? 

 Anser ungdomarna att stödet hjälpt dem till ett självständigt liv och en etablering i det 

svenska samhället?  

 Hur har ungdomarna upplevt stödet som de har fått vid och efter flytten till egen 

lägenhet?    

 

Bakgrund 

Gruppboenden för ensamkommande barn 

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige placeras det på ett ankomstboende, 

antingen i den kommun som de kommer till eller i en kommun där det finns plats. Barnet bor 

sedan på ankomstboendet under hela asylprocessen. Om barnet får permanent uppehålls-

tillstånd anvisas detta till ett så kallat anvisningsboende. Placeringen på det nya boendet och 
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inskrivningsprocessen bör hanteras skyndsamt. Barnet bor sedan på anvisningsboendet fram 

till 18-årsdagen. Hädanefter kommer vi att benämna anvisningsboende som gruppboende.  
     Gruppboendet som ungdomarna i vår studie har bott på har plats för 22 ungdomar och det 

är både tjejer och killar i åldrarna 14-18 som bor där. Boendet är uppdelat i två våningar och 

alla ungdomar har ett eget rum som är inrett med säng, stol, skrivbord, matta och garderob. 

Gruppboendets arbete handlar om att skapa trygga, självständiga och integrerade ungdomar 

där det svenska språket har en central roll. Ungdomarna ses som resursstarka och kapabla till 

eget ansvar. Boendets målsättningar är att ge ungdomarna stöd och struktur i vardagen, att 

ungdomarna under trygga förhållanden stimuleras och får kunskaper som leder och hjälper 

dem till ökad självständighet samt att ungdomarna ges förutsättningar för en gynnsam start i 

det nya landet. På boendet arbetar behandlingsassistenter och kuratorer och det finns alltid 

personal som arbetar på natten. Personalen har olika arbetslivserfarenhet och 

utbildningsbakgrund.  

     När ungdomarna anländer till gruppboendet får de några saker som är bra att ha, 

exempelvis hygienartiklar, ett lexikon och ett busskort som räcker till ett begränsat antal resor. 

Vid inflytten har ungdomen även ett inskrivningssamtal med föreståndaren, de går genom hur 

boendet ser ut, vilka regler som gäller och ungdomen får skriva på ett boendekontrakt. Vid 

samtalet medverkar god man och en tolk. Ungdomarna får även en snabbguide med diverse 

information kring saker som kan vara bra att veta och hur saker går till på boendet. Bland 

annat är det information om vardagliga sysslor, exempelvis att ungdomarna själva ska städa 

sina rum och att övriga utrymmen städas tillsammans, att de med stöd av personal har ansvar 

för matlagning en kväll i veckan samt hur boendets sopsortering fungerar. Det framgår även 

information kring vilka regler som finns i anslutning till boendet och att reglerna är till för att 

skapa ett enkelt och förutsägbart liv så att alla kan känna lugn och trygghet i hemmet. 

Avslutningsvis framgår det i snabbguiden vilka tider som gäller för exempelvis måltider, när 

besökare måste lämna boendet och när det ska vara tyst i huset. Söndag-torsdag och skoldagar 

är det middag mellan 18.00–19.00, besökare ska ha lämnat boendet klockan 22.00 och 

klockan 22.30 ska det vara lugnt och tyst och datorer och TV ska vara avstängda. Fredag-

lördag och lovdagar är det lunch mellan 12.00–13.00 och middag mellan 19.00–20.00. 

Besökare ska ha lämnat boendet klockan 24.00 och den tiden ska det även vara lugnt och tyst 

och datorer ska vara avstängda, TV-apparater får däremot vara på till klockan 01.00. 

      De ungdomar som bor på gruppboendet går i skolan på dagtid. När de kommer till Sverige 

blir de bedömda utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter av skolgång. Utifrån detta 

placeras de sedan på en högstadie- eller gymnasieskola, vanligtvis i en klass som är anpassad 

för den nivå de befinner sig på. Gruppboendet erbjuder även läxhjälp till ungdomarna under 

två timmar på kvällstid söndag-torsdag.    

     Alla ungdomar får två mentorer som är speciellt ansvariga för dem. Mentorerna har 

regelbundna samtal med sin ungdom och samverkar med god man, skola och 

socialsekreterare. Mentorerna finns där som vägvisare och som ett stöd för ungdomen när 

beslut ska tas eller om problem uppstår. Förutom dessa regelbundna samtal med mentorerna 

så har boendet även så kallade husmöten. Syftet med dessa är att skola ungdomarna i 

demokratiska processer, inflytande och delaktighet. Det är ett forum där ungdomarna kan byta 

information med varandra.   

     Boendet erbjuder ungdomarna flertalet möjligheter till att aktivera sig och att upprätthålla 

sociala kontakter och nätverk som de själva byggt upp. På boendet finns en träningslokal som 

ungdomarna har möjlighet att använda och om ungdomen har fått godkänt i simning så får de 

gratis låna simkort till en av stadens simhallar. Boendet har även diverse fritidssaker som 

ungdomarna kan få låna, exempelvis fotbollar, volleybollar och tennisracket. För att främja en 

aktiv fritid bidrar boendet med halva kostnaden för olika slag av medlemskort och de erbjuder 

organiserade friluftsaktiviteter. På boendet kan ungdomen få låna och ansvara för en cykel, 
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och det finns en verkstad där de kan laga cykeln om den går sönder. De boende har tillgång 

till datorer men för att få använda dessa måste de skriva på ett avtal som begränsar 

användningen i enlighet med kommunens riktlinjer. Ungdomarna får ta med sig besökare till 

boendet, men personalen måste alltid bli informerade om detta och bli presenterade för 

besöken.  

     När ungdomen flyttar ut från boendet till egen lägenhet har de möjlighet att via 

socialtjänsten ansöka om strukturerad öppenvård. Insatsen involverar tre delar: boende, 

personligt stöd och ekonomiskt stöd. Boendet är i form av antingen träningsboende eller 

utslusslägenhet där socialtjänsten står för kontraktet. Det personliga stödet inkluderar stöd när 

ungdomen ska flytta från gruppboendet till en egen lägenhet, exempelvis kan ungdomen få 

hjälp att inhandla möbler och sedan att få dessa förflyttade till lägenheten. Verksamheten 

erbjuder även läxläsning, hjälp med att betala räkningar, körkortskurser, aktiviteter såsom 

fotboll, stöd i att söka sommarjobb och mycket mer. Det ekonomiska stödet innebär att de har 

rätt till försörjningsstöd så länge de har rätt till insatsen. Ungdomarna har på frivillig basis 

möjlighet att ingå i verksamheten fram till den dag de fyller 21 år. 

Studiens centrala termer 
Ensamkommande flyktingbarn avses i denna studie som en minderårig person som anländer 

själv till Sverige utan släkt eller familj i landet. De har inte återförenats med sin familj under 

tiden de vistades på gruppboendet och inte heller vid tidpunkten för flytten från gruppboendet. 

Eftersom att våra intervjupersoner är mellan 18-20 år så använder vi oss i studien av ordet 

ungdomar istället för ensamkommande flyktingbarn.    

 

Gruppboenden finns i många olika former för barn och ungdomar. I denna studie avser 

begreppet enbart boenden vars verksamhet är inriktad på gruppen ensamkommande barn och 

som drivs av kommunen. De gruppboenden som vi avser i studien är boenden där vistelsen är 

permanent fram till 18-årsdagen. 

 

God man tillförordnas barnet vid ankomsten till Sverige enligt lagen (2005:429) om god man 

för ensamkommande barn. God man har som uppgift att företräda barnet i personliga, 

ekonomiska och rättsliga angelägenheter med barnets bästa i åtanke. Uppdraget som god man 

upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd.     

 

Särskilt Förordnad Vårdnadshavare (SFV) utses istället för god man när barnet får permanent 

uppehållstillstånd och har i princip samma uppgifter som god man. Utöver god mans uppgift 

så har SFV även som ansvar att tillgodose barnets behov av omsorg och trygghet (Sveriges 

kommuner och landsting, 2011). Vi har i den här studien valt att enbart använda oss av 

begreppet god man då respondenterna använder det uttrycket och likställer god man med 

SFV. Detta beror antagligen på att god man oftast tackar ja till erbjudandet om att bli 

ungdomens SFV.    

 

Permanent Uppehållstillstånd (PUT) innebär att Migrationsverket beslutar att den 

asylsökande får stanna i Sverige. För ett ensamkommande barn innebär det att kommunen tar 

över det fulla ansvaret för barnet när det gäller omsorg (Migrationsverket, 2013d) Detta beslut 

innebär en brytpunkt för barnet och denne vet nu att det finns en framtid i Sverige, vilket 

skapar andra förutsättningar för ett mer långsiktigt perspektiv i arbetet med barnet.   

Studiens disposition 
I det inledande avsnitten har vi tagit upp bakgrund, information om gruppboenden, syfte och 

frågeställningar, definition av några centrala termer för studien samt studiens avgränsningar.  
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I nästa avsnitt lyfter vi fram tidigare forskning, både internationell och nationell men även två 

rapporter. Därefter följer teoretisk referensram där vi beskriver de teorier vi anser relevanta 

för studien. Efter detta kommer metodavsnittet, där vi redogör för tillvägagångsätt och gör 

metodologiska och etiska överväganden. Sedan följer vår resultatredovisning, där vi 

presenterar våra resultat utifrån olika teman. Nästa avsnitt utgörs först av en analys av våra 

resultat i relation till tidigare forskning och sedan av en teoretisk reflektion. Slutligen kommer 

avsnitten med slutsatser, diskussion och ett antal rekommendationer till gruppboenden för 

ensamkommande barn.  

     Vad gäller arbetsfördelning så har vi enbart delat upp sökning och skrivande av tidigare 

forskning och teoretisk referensram. Vi sökte först på egen hand, återgav information till 

varandra och tog gemensamma beslut kring vad vi skulle använda oss av, och sedan delade vi 

upp vem som skulle skriva vad. Övriga delar som finns i studien har vi skrivit tillsammans 

och vi har arbetat tillsammans hela tiden förutom vid två tillfällen, vilka har varit när vi har 

sökt och skrivit tidigare forskning och teoretisk referensram.  

 

Studiens avgränsningar 
Vi har valt att inte studera ungdomarnas liv fram till att de fått permanent uppehållstillstånd, 

det vill säga livet innan flykten, själva flykten och asylprocessen här i Sverige. Anledningen 

till detta är att vi ville skapa en bredare och djupare förståelse för tiden efter uppehålls-

tillståndet, vilket kan ses som en brytpunkt för ungdomarna då de med säkerhet vet att de har 

möjlighet att skapa ett liv i Sverige.  

     En ytterligare avgränsning är att vi inte tar upp eller redogör för ungdomarnas situation i 

dagsläget, vi har enbart fokuserat på den första tiden efter flytten och det stöd de har fått via 

socialtjänsten. Vi har alltså inte gått in djupare på vad de har för sysselsättning idag eller vilka 

framtidsutsikter de har.  

 

Tidigare forskning 
Internationell forskning 
Vi har tidigare nämnt att gruppen ensamkommande barn fortfarande är relativt outforskad på 

många områden, däribland hur det sociala arbetet bedrivs med denna grupp. Vi har dock 

funnit ett antal studier som kan bidra med värdefull insikt inom detta område och ge en 

tydligare bild av gruppen ensamkommande barn. En brittisk studie (Hodes, m.fl., 2008) har 

genom självskattningsenkäter studerat ensamkommande barn och vilka risk- och 

skyddsfaktorer som orsakar och skyddar dem från psykisk ohälsa. De har sedan jämfört detta 

med barn som anlänt tillsammans med sina föräldrar eller andra släktingar. Studien fann att en 

skyddande faktor för ensamkommande barn var placeringar i mer stödjande boendeformer. 

Vidare visade studiens resultat att den psykiska ohälsan hos barnen ökade när de närmade sig 

18 år då detta innebär att de kommer att flyttas till mer självständiga boendeformer, men med 

ett generellt stöd minskade denna ohälsa. Även en belgisk studie har visat på detta samband 

(Derluyn & Broekaert, 2007).  

     Barrie och Mendes (2011) har studerat den publicerade litteratur som finns om ensam-

kommande barn i Storbritannien och Australien. Syftet var att redovisa vilken kunskap som 

finns gällande ensamkommandes barns behov och erfarenheter av att vara omhändertagna av 

myndigheter och tiden efter att omhändertagandet avslutats. De beskriver att det fanns stora 

skillnader i omhändertagandet och att en del barn knappt fick något stöd alls när de lämnade 

insatsen i både Australien och Storbritannien. Studien redovisade även att det fanns stora 

brister i framtidsplaneringen för dessa barn.  

     Barrie och Mendes (2011) lyfter, som ovan nämnts, fram att det finns brister i forskningen 

inom området ensamkommande barn, en uppfattning som vi delar då vi inte har lyckats finna 
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några ytterligare forskningar som tar upp den fortgående vård som erbjuds dessa ungdomar, 

eller frånvaron av denna. Vi vill även kommentera att de förhållanden som råder i de länder 

där de ovanstående studierna har utförts skiljer sig från svenska förhållanden. I exempelvis 

Storbritannien är det vanligt att ensamkommande barn endast får ett tillfälligt uppehålls-

tillstånd som gäller till den dag de fyller 18 år. De får sedan ansöka om permanent uppehålls-

tillstånd efter att de blivit myndiga. I Australien var det före 2008 omöjligt att få ett 

permanent uppehållstillstånd i första instans, men detta har förändrats och Australiens system 

liknar idag Storbritanniens (Barrie & Mendes, 2011). Australien och Storbritannien skiljer sig 

således i stor utsträckning från Sverige där ensamkommande barn i första instans antingen får 

beslut om att stanna permanent eller avvisas (Migrationsverket, 2011). Det svenska systemet 

möjliggör på så sätt en långtidsplanering för de ungdomar som får permanent uppehålls-

tillstånd, något som i många fall inte är möjligt i Storbritannien och Australien vilket skapar 

en osäkrare framtid i landet för dessa ungdomar. Utifrån de skillnader som finns mellan dessa 

länder och Sverige började vi leta efter något land som dels tar emot ett stort antal ensam-

kommande barn varje år, och som dels har ett liknande system för mottagandet av dessa barn. 

Migrationsverkets (2013a) statistik visar att Norge var ett av de fem länder i Europa som tog 

emot flest antal ensamkommande barn under åren 2010-2012. Vi fann även att i Norge får 

barnen permanent uppehållstillstånd eller avslag i första instans (NOAS, 2013), vidare 

placeras barnen så fort som möjligt på ett gruppboende i en kommun (UDI, 2009). Detta 

liknar i stor utsträckning Sveriges system i hanteringen av ärenden med ensam-kommande 

barn. Av denna anledning har vi valt att ge norsk forskning större fokus och redovisar därför 

denna i ett eget avsnitt.    

 

Forskning utförd i Norge 

Två norska studier har beskrivit vilka svårigheter ensamkommande barn kan uppleva i 

vardagslivet och vilka strategier de använder för att hantera dessa. I den ena studien har 

Torgalsbøen Stein (2008) analyserat intervjuer med tio afghanska pojkar i åldersspannet 16-

21 år. I den andra studien undersökte Christoffersen (2007) tio somaliska pojkar som bott i 

Norge i minst två år genom en enkät och följde sedan upp med intervjuer.  

     Båda forskarna tar upp att pojkarna upplevde svårigheter kring ekonomi samt oro och 

saknad efter familjen. Studien av de afghanska pojkarna tar även upp att svårigheter uppstått i 

samband med boendesituationen, och studien av de somaliska pojkarna belyser svårigheter 

kopplade till diskriminering. Nedan kommer vi kortfattat att redogöra för dessa studiers 

innehåll.  

 

Oro och saknad efter familjen 

Angående oro och saknad efter familjen visade båda studierna (Torgalsbøen Stein, 2008; 

Christoffersen, 2007) att detta gällde familjens välmående i det andra landet. De afghanska 

pojkarna, i Torgalsbøen Steins (2008) studie, utryckte mer specifikt vad denna oro gällde 

genom att de upplevde oro för familjens levnadsstandard och trygghet, för yngre syskon samt 

för föräldrarnas hälsotillstånd. Både de somaliska och de afghanska pojkarnas kontakt med 

familjen varierade, några hade kontinuerlig kontakt, andra sporadisk och någon ingen kontakt 

alls. De afghanska pojkar som hade bristfällig kontakt med familjen uttryckte dock att detta 

hade fungerat som en skyddande faktor i förhållande till oron. Flera av deltagarna i båda 

studierna berättade att de ansökt om familjeåterförening för att minska oroskänslorna men fått 

avslag vilket hade resulterat i känslor av hopplöshet. Studien av de afghanska pojkarna visade 

att de som hade besökt sina familjer några år efter flykten till Norge ansåg att besöket hade 

påverkat dem negativt efter återkomsten, i form av exempelvis problem med skolgången och 

sömnproblem samt förminskat socialt nätverk i Norge. Anledningen till att det sociala nät-

verket minskade var att ungdomen inte ville spendera pengar på nöjen då familjens levnads-
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standard i hemlandet inte var bra. Men trots att besöket hos familjen ansågs som en 

problematisk upplevelse för många ansåg ungdomarna att det ändå var en positiv händelse 

och något som ungdomarna önskade göra igen. Överlag gick det ur både de afghanska och 

somaliska pojkarnas berättelser att utläsa att belastningen som var knuten till familjen spelade 

en stor roll i pojkarnas vardag. Detta påverkade alla på liknande sätt med exempelvis 

påträngande tankar, koncentrations- och sömnsvårigheter samt förminskad kapacitet att 

prestera i skolan.  

 

Ekonomi 

En annan svårighet som pojkarna uttryckte i både Torgalsbøen Steins (2008) och 

Christoffersens (2007) studie var den kring ekonomin, det fanns dock en skillnad i de som 

pratade om pengar i förhållande till familjens ekonomiska situation och pengar i förhållande 

till den egna ekonomin. Pojkarna behövde pengar bland annat för att skicka hem till familjen 

och för att kunna göra saker tillsammans med sina norska vänner då allt kostar. Brist på 

pengar skapade alltså en negativ konsekvens på deras sociala nätverk. I studien av de 

afghanska pojkarna utryckte de även att de inte hade råd med professionell hjälp eller 

behandling trots att de var i stort behov av det. Bland annat berättade en ungdom att han hade 

varit med om en olycka för ett tag sedan och att han därför behövde fysioterapi för att få hjälp 

med smärtan. Han hade ansökt om bidrag för att kunna betala för fysioterapin men fått avslag, 

således uteblev behandlingen då det kostade för mycket. En annan ungdom hade slutat gå till 

psykolog efter att han fyllt 18 år, då han inte fick den insatsen beviljad längre. Han tyckte 

själv att det var för dyrt att gå till psykologen och eftersom han inte tjänade tillräckligt med 

pengar fick han sluta med det, trots att terapin hade hjälpt honom.  

     De afghanska pojkarna uttryckte en önskan att få ett deltidsjobb och många av pojkarna 

var frustrerade över att de hade sökt många jobb men inte fått något. En av pojkarna trodde att 

det berodde på att han var utlänning medan de andra trodde att det hade att göra med att de 

var unga och saknade relevant erfarenhet. Några ungdomar hade till och med funderat på att 

hoppa av skolan för att kunna hitta ett heltidsjobb. En afghansk ungdom uttryckte dock att 

drömmen om ett jobb inte handlade så mycket om att få större ekonomisk frihet, snarare om 

värdet av att kunna ta hand om sig själv och stå på egna ben. 

 

Boendesituation 

Studien av de afghanska pojkarna (Torgalsbøen Stein, 2008) tog även upp svårigheter 

kopplade till boendesituationen, detta visade sig bero på flera olika anledningar. Två pojkar 

uttryckte en frustration kring att de inte fick bo i samma stad som sina äldre bröder, båda hade 

ansökt om förflyttning men fått avslag. Båda var överens om att saknaden efter familjen 

skulle minska om de fick möjligheten att bo i samma stad sina bröder och att de således 

antagligen skulle må bättre. En annan ungdom var missnöjd med att han var tvungen att bo i 

ett gruppboende, han upplevde det som plågsamt. Alla ungdomar som uttryckte missnöje över 

boendesituationen var överens om att det gick ut över deras allmänna trivsel med livet. 

Svårigheter med boendesituationen ledde även till att pojkarna saknade känslan av att kunna 

vara självständig.  

 

Diskriminering 

I studien av de somaliska pojkarna (Christoffersen, 2007) framkom det att pojkarna upplevde 

svårigheter med diskriminering. Pojkarna tyckte att de behandlats annorlunda på grund av 

deras utseende och bakgrund. Liksom de afghanska pojkarna ansåg de att de hade svårt att få 

ett jobb på grund av sitt ursprung. De somaliska pojkarna upplevde även att människor kunde 

stirra när de körde förbi, att de blev exkluderade från sportföreningar samt att de av misstag 
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antogs sälja droger på gatan. 

      

Strategier för att hantera svårigheter 

Pojkarna i både Christoffersens (2007) och Torgalsbøen Steins (2008) studie använde sig av 

olika tillvägagångssätt för att hantera ovanstående svårigheter. Utifrån pojkarnas 

beskrivningar konstruerade sedan författarna ett antal strategier med utgångspunkt i teorier 

om coping-strategier. Dessa strategier kallade de socialt stöd, distraktion och acceptans. 

Utöver dessa konstruerade Christoffersen (2007) även strategierna att hantera svårigheter 

ensam samt att lösa problemet aktivt. 

     Samtliga pojkar i båda studierna använde sig av socialt stöd som en strategi för att hantera 

svårigheter. Detta inkluderar både känslomässigt och konkret stöd från andra. Däremot hade 

alla ungdomar olika sätt att se på vilken sorts social stöttning de var i behov av. Alla hade 

någon som de kunde prata med vid behov men de använde sig av denna person i olika grad. 

En afghansk ungdom påpekade dock att han önskade mer kontakt med någon vuxen person.  

I studien av de somaliska pojkarna visade det sig att de sökte stöd från vänner och familj både 

i Norge och Somalia samt från andra vuxna som exempelvis lärare och god man. Många av de 

somaliska pojkarna berättade även hur viktigt det var för dem att ha någon att prata med om 

sina svårigheter. 

     Flera av de somaliska och afghanska ungdomarna använde sig av distraktion. Både 

Torgalsbøen Stein (2008) och Christoffersen (2007) definierar distraktion som en coping-

strategi där ungdomen genom positiva tankar eller deltagande i olika aktiviteter distraherar sig 

själva från att tänka på problemen. Ungdomarna använde sig främst av denna strategi i 

samband med tankar kring och oro för familjen. De såg till att hålla sig sysselsatta med 

aktiviteter och umgänge med vänner för att undvika att dessa tankar skulle ta över helt. Denna 

strategi blev beskriven i samband med oro för familjen genom att de undvek att prata om 

denna svårighet med vänner eller vuxna personer. På så sätt undvek ungdomarna att tänka för 

mycket på familjen, men de var tydliga med att det inte vara detsamma som att glömma 

familjen. Det hjälper inte att alltid tänka på dem. Både Torgalsbøen Stein (2008) och 

Christoffersen (2007) lyfter i sina studier fram att distraktion vanligtvis ses som en negativ 

strategi, speciellt om den dominerar ungdomens tankar och handlingar. Båda studierna visar 

dock att det verkade som om strategin fungerade konstruktivt för denna grupp ungdomar, 

framför allt gällande deras olösliga problem i förhållande till familjen.  

     Acceptans, positiva tankar och alternativa förklaringar var en strategi som både de 

somaliska och afghanska pojkarna använde sig av. De ansåg i många fall att det var lika bra 

att acceptera situationen för vad den var istället för att kämpa för något som antagligen inte 

skulle gå att lösa. På så sätt kunde ungdomarna fokusera på möjligheter istället för förluster 

och missmod. Denna strategi använde sig de afghanska pojkarna av när det gällde svårigheter 

med boendesituationen medan de somaliska pojkarna använde sig av denna strategi för att 

hantera saknad efter familjen och deras upplevda diskriminering.      

     Christoffersens (2007) studie av de somaliska pojkarna tog även upp två ytterligare 

strategier, att hantera svårigheter ensam samt att lösa problemet aktivt. Pojkarna uppgav att de 

tänker att om de kämpar hårt nog kommer de nå sina mål samt att de känner sig självständiga. 

Det verkade som att dessa ungdomar under flykten vant sig vid att hantera problem på egen 

hand och att de inte kan se några andra alternativ. Några av pojkarna uttryckte dock att de 

saknade socialt stöd från någon de kunde lita på. Genom att lösa problemen aktivt upplevde 

ungdomarna att de uppnådde någon form av kontroll över omgivningen eller sina känslor. 

Exempelvis ansökte de om att familjen skulle få komma till Norge, de reste till hemlandet 

eller sökte aktivt efter arbete. 

     Torgalsbøen Stein (2008) och Christoffersen (2007) menar slutligen att med bakgrund av 

översikten så framgår det att ungdomarna varierade i vilka strategier de använde sig av i 
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förhållande till svårigheterna. I den förstnämnda studien beskrev ungdomarna även egna 

strategier, kopplade till om problemet var lösligt eller inte och att de på så sätt var flexibla i 

sättet att hantera olika svårigheter.   

 

Nationell forskning 
När det gäller forskning utförd i Sverige inom området ensamkommande barn så har vi enbart 

hittat fyra undersökningar som är vetenskapligt prövade. Den första studien som utfördes i 

Sverige är Lagnebros (1994) undersökning om finska krigsbarn som migrerade till Sverige 

under andra världskriget. Vi har valt att inte gå in närmare på den eftersom dessa barn var 

mycket yngre när de migrerade till Sverige än de barn vi avser undersöka i vår studie, samt att 

de placerades i familjehem vilket skiljer sig från dagens gruppboenden för ensamkommande 

barn. En annan svensk studie, utförd av Keselman, Cederborg, Lamb och Dahlström (2010), 

skriver om att använda sig av tolk i asylförhören med ensamkommande barn, även det är ett 

ämne som vi inte anser är relevant då vår studie överhuvudtaget inte avser undersöka 

asylprocessen. De sista två, Wallin och Ahlström (2005) och Hessle (2009), har undersökt hur 

ensamkommande barn upplever sin livssituation och sina livsvillkor cirka tio år efter att de 

har fått permanent uppehållstillstånd. Båda studierna kom fram till liknande slutsatser men vi 

har valt att enbart redovisa Hessles studie då den är mer omfattande.   

 

Ensamkommande men inte ensamma 

Hessle (2009) har utfört en uppföljningsstudie på ett antal ensamkommande barn som hon 

undersökte när de var nyanlända till Sverige. I ursprungsstudien från 2001 använde författaren 

sig av hälsoenkäter som 100 nyanlända ensamkommande barn fick fylla i under åren 1996-

1997. Hessle (2009) redogör kortfattat för enkätundersökningens resultat som visade att 

barnen i stor utsträckning led av psykisk ohälsa. Alla barn uppvisade oro och drygt hälften var 

i behov av behandlingsinsatser på grund av detta. Det är utifrån dessa resultat som författaren 

har valt att undersöka dessa unga vuxna tio år senare för att se hur det gått för dem.   

     Tio år efter hälsoenkäternas genomförande hade gruppen på 100 ungdomar reducerats till 

68 stycken, utifrån avgränsningarna att de hade fått permanent uppehållstillstånd och var 

fortsatt bosatta i Sverige. Till uppföljningsstudien valdes sedan 20 av dessa 68 ut genom en 

kvantitativ registerstudie av aktmaterial från Migrationsverkets arkiv. Syftet med urvalet var 

att få så stor variation och spridning som möjligt utifrån kända faktorer såsom kön, ålder, 

ursprungsland och boendeform efter ankomsten. Dessa 20 ingick sedan i den kvalitativa delen 

som utfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med olika tematiska frågeområden. Denna 

uppföljningsstudie kom att visa ett mycket positivt resultat. Majoriteten av de unga vuxna 

hade idag någon form av sysselsättning där den största andelen hade arbete och en mindre del 

studerade. Det visade sig även att nära tre fjärdedelar av de ensamkommande barnen hade gift 

sig. Vidare upplevde de unga vuxna att de trivdes med sina liv, att de såg optimistiskt på 

framtiden samt att de trivdes med sin sysselsättning och sin nuvarande familj. En majoritet 

hade även ansökt och beviljats svenskt medborgarskap. Studien visade att ungefär hälften utan 

alltför stora svårigheter hade klarat av att ta sig igenom det svenska utbildningssystemet och 

etablerat sig väl i samhället, medan en mindre grupp hade haft större svårigheter men trots 

detta hade de tio år senare etablerat sig väl. 

     Hessle (2009) beskriver de svårigheter som de unga vuxna uppger att de upplevt under 

etableringstiden. De ungdomar som inte hade någon släkt eller familj i Sverige och heller inte 

återförenats senare med sin familj uttryckte en överväldigande ensamhet. En återkommande 

svårighet i många av de unga vuxnas berättelser var en stor oro för familjen i hemlandet och 

detta visade sig även vara en stark källa till många problem. Studien fann även att de barn 

som placerats hos någon släkting har haft lättare att hantera kulturskillnaderna mellan 

hemlandet och Sverige. För de helt ensamma barnen var kulturmötet särskilt påfrestande. De 
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berättar om hur det har fungerat att leva i ett för dem främmande land där varje människa har 

ett eget ansvar för sitt liv. De upplevde det påfrestande att fatta egna viktiga beslut om sin 

framtid, exempelvis om sin utbildning. Andra svårigheter de unga vuxna skildrar är hur de har 

fått kämpa med att lära sig det svenska språket och att klara av skolan. 

 

Rapporter 
I det här avsnittet lyfter vi fram två rapporter som vi tror kan hjälpa till att belysa olika 

aspekter av arbetet på gruppboenden för ensamkommande barn. Den första rapporten är 

utförd av Integrationsverket (2003), även om den är relativt gammal tror vi att den kan ge en 

fördjupad bild av vilka problem och svårigheter som dessa gruppboenden hade då och kanske 

ännu har. För att belysa vad som möjligtvis har förändrats eller vilka problemområden som 

finns idag har vi även valt att lyfta fram Socialstyrelsens (2011) tillsynsrapport. Den ger även 

en mer fördjupad bild av ungdomarnas situation på dessa boenden. Med tanke på att 

ensamkommande barn är ett så pass tunt forskningsområde som vi tidigare nämnt så anser vi 

att dessa två rapporter kan skapa en djupare och mer ingående bild av ensamkommande barns 

situation på gruppboenden i Sverige.    
 

Integrationsverket 

Integrationsverket (2003) fick år 2001 i uppdrag av regeringen att belysa situationen för barn 

som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, för att sedan år 2002 göra en uppföljning för 

att se hur arbetet utvecklats. År 2001 utfördes en enkätundersökning med de åtta kommuner 

som tagit emot flest ensamkommande barn under åren 1998-2000, samt med kommuner som 

har avtal med Migrationsverket att bedriva kommunala gruppboenden. År 2002 utfördes en ny 

enkätundersökning för att ta reda på huruvida verksamheten hade utvecklats. I två av 

kommunerna utfördes även en fördjupad dialog utifrån svaren från enkäten. Studien 

presenterades 2003 i rapporten Ensamkommande barn - organisation och samverkan kring 

arbetet med introduktion. 

     Undersökningen från 2001 visade att alla kommuner utom två saknade mål och policy i 

arbetet med ungdomarna. Det visade sig även att begreppet introduktion behövde förtydligas 

då många kommuner saknade en planerad introduktion och en del hade inte någon alls. Vidare 

behövdes en förstärkning av samverkan mellan kommunernas olika myndighetsutövare. I de 

kommuner som bedrev gruppboenden fanns det viss uppföljning av verksamheten men i 

övriga kommuner saknades detta, vilket skulle kunna bero på avsaknaden av mål. 

Kommunerna tog upp att de såg avsaknaden av riktlinjer och måldokument som ett hinder och 

att det fanns behov av nationella riktlinjer. Kommunerna tog även upp att det fanns behov av 

att fortbilda personalen. Utifrån detta resultat tog Integrationsverket fram ett antal förslag till 

åtgärder. Däribland att de delmål som finns i de nationella målen bör förtydligas och att det 

ska tas fram riktlinjer för bland annat en ökad samverkan mellan kommuner och myndigheter. 

     I uppföljningen år 2002 ville man undersöka om det skett någon utveckling på dessa 

områden. Det har nu tagits fram nationella mål kring introduktionen. Undersökningen visade 

att hälften av de undersökta kommunerna nu har specifika mål för introduktionen. 

Integrationsverket anser att det finns behov av både enskilda mål för varje individ men att det 

också behövs mer övergripande mål för mottagandet. Rapporten visade även en ökning i antal 

kommuner som har framtagna policydokument och metodstöd.  

     Enligt rapporten har den största förändringen skett kring en planerad introduktion.   

I samtliga kommuner finns det någon form av introduktionsplan, antingen inom ramen för 

vårdplanen, en separat plan eller inom skolans utbildningsplan. Allt fler barn får även en egen 

kontaktperson som stödjer barnet i introduktionen. Vidare har det skett en ökning i samverkan 

mellan olika myndigheter och andra aktörer, exempelvis mellan skolan, gode män och 

socialsekreterare. Denna samverkan har likaså utökats när det gäller att göra ungdomen 
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delaktig i samhället. Det ligger på kommunens ansvar att barnen får ett bra stöd när det gäller 

att knyta nätverk till samhället, exempelvis att utveckla fritidsintressen eller få kontakt med 

närstående. Det visade sig att samtliga kommuner utom tre stadsdelar i Stockholm har 

utvecklat samverkan med ett antal ideella organisationer, föreningar och idrottsföreningar.  

     Sju av kommunerna uppger att det är överförmyndaren som har hand om rekrytering av 

gode män samt deras behov av kompetensutveckling. Många av kommunerna har tagit upp att 

god man-uppdraget är otydligt och att rekryteringen är svår. Uppföljningen tyder dock på att 

det finns en positiv utveckling med ökad möjlighet till kompetensutveckling för gode män och 

att kommunerna är noggranna med att tillsätta gode män så fort som möjligt. 

     En majoritet av kommunerna uppger att det finns en del hinder med introduktionen som i 

många fall hade att göra med för låga ersättningar från Migrationsverket och att ersättningarna 

upphör vid 18 år. Andra hinder som kommunerna tog upp var att det fanns oklarheter mellan 

kommun och stat samt att god man-uppdraget är otydligt. Samtliga kommuner säger att de 

utför uppföljningar av verksamheten, dock är det i många fall oklart hur dessa används för 

verksamhetsutveckling. Det finns även en bristfällig helhetssyn, bland annat när gäller hur det 

går för ungdomarna efter 18-årsdagen. 

     Utifrån de två undersökningarna gick det att fastställa att utveckling bland annat sker 

genom att man belyser dessa frågor samt att utveckling tar tid. I nuläget är detta utvecklings-

arbete enbart påbörjat och de positiva förändringarna är ett steg i rätt riktning. Integrations-

verket lyfter slutligen fram ett antal punkter som behöver förbättras. De poängterar att 

personalen behöver se barnen som resursstarka individer och att det friska i arbetet ska 

framhävas. De menar också att fortsatt utveckling behöver ske inom flertalet områden, bland 

annat när det gäller introduktionen, arbetet med återanknytning till familj i hemlandet, 

framtagande av styrdokument, att använda uppföljningar som grund för verksamhets-

utveckling samt utökad samverkan.  

 

Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 

Denna tillsynsrapport är Socialstyrelsens redovisning av det arbete som myndigheten 

genomfört inom ramen för tillsynen av socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt stödet och 

servicen till vissa personer med funktionsnedsättning under 2010. Rapporten publicerades 

sedan 2011. Nedan kommer vi att redovisa den information och kritik som Socialstyrelsen 

lyfter fram kring arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  

     Sju procent av alla ensamkommande flyktingbarn som bor på gruppboenden känner sig 

inte respekterade och saknar en förtroendefull kontakt. Jämförelsevis är det enbart två procent 

av övriga ungdomar som är placerade på andra gruppboenden som upplever detta. Det 

förekommer även att personal saknar ingående kunskap om målgruppen, särskilt på boenden 

för ensamkommande barn. Närmare 20 procent av dessa boenden saknar relevant kompetens, 

motsvarande siffra för övriga boenden är sju procent.  

     När ensamkommande barn placeras på gruppboenden gäller samma lagstiftning som vid 

alla andra placeringar av barn och ungdomar. Enligt Socialstyrelsen tyder tillsynen på att 

kunskap om detta saknas på många boenden. Endast 40 procent av boendena för 

ensamkommande barn gör individuella bedömningar för hur verksamheten kan tillgodose 

ungdomens behov, på övriga gruppboenden är motsvarande siffra dubbelt så hög. Något som 

saknas alltför ofta är in- och utskrivningsbeslut och samtycke från barnet. Socialstyrelsens 

intryck är även att denna kunskap saknas på socialtjänsten, då barnets behov ibland utreds 

summariskt. Vilken placeringsform som är gynnsam för barnet eller ungdomen övervägs inte, 

snarare hänvisas barnen automatiskt till de boenden som kommunen har tillgång till. Social-

styrelsen menar att mottagandet av ensamkommande barn är komplicerat då tillgången till 

boenden är bristfällig och det är svårt för ankomstkommunen att veta vilka behov barnet har 

då det inte finns någon tidigare kännedom om det enskilda barnet. 
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     Socialstyrelsen lyfter fram vikten av att de ensamkommande barnens behov och rättigheter 

faktiskt tillgodoses eftersom de saknar vårdnadshavare som kan bevaka deras intressen. 

Visserligen har barnen en god man som företräder dem, men det faktum att de är nyanlända i 

en främmande kultur utan kunskaper i språket och utan stöd från släkt och vänner kvarstår.       

     Socialstyrelsen menar dock att tillsynen även visar goda exempel på boenden som har hög 

kvalitet i verksamheten och ett gott mottagande. I vissa kommuner pågår ett utvecklingsarbete 

och Socialstyrelsen arbetar även med vägledning till socialtjänsten angående mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn.   

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som denna studie utgår från kan dels härledas ur den tidigare 

forskningen som redovisas ovan, dels har vi när vi studerat gruppen upptäckt ett antal 

intressanta områden som vi tror dessa teorier kan belysa. Vi tror att dessa teorier kan skapa en 

bred förståelse. Känsla av sammanhang (KASAM) kan belysa ungdomarnas situation och hur 

de hanterar de svårigheter som de kan ha gått genom samt hur de förstår sitt sammanhang. 

Även coping-strategier kan ge en bild av på vilket sätt ungdomarna hanterar svårigheter, samt 

en fördjupad förståelse kring huruvida dessa strategier påverkar dem positivt eller negativt. 

Empowerment kan leda till en förståelse kring om och hur ungdomarna skapar egen makt och 

kraft för att klara av ett nytt liv i Sverige, samt om mottagandet förstärker detta eller ej. Dessa 

tre teorier kan även belysa hur boendet stödjer ungdomarna i de processer som de går igenom.  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Westlund och Sjöberg (2008) menar att känsla av sammanhang innehas av människor som 

klarar av att vidmakthålla hälsa trots stora påfrestningar. Författarna menar att KASAM delas 

in i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå 

sig själv, omgivningen samt att känna sig förstådd. Antonovsky (1987) själv menar att en 

person med hög känsla av begriplighet uppfattar yttre och inre stimuli som förutsägbara, 

sammanhängande och strukturerade. Dessa människor kan göra död och krig begripbara. 

Hanterbarhet inbegriper enligt Antonovsky (1987) att en människa med hjälp av tillgängliga 

resurser kan hantera kraven i olika situationer, och då har en balans mellan belastningar och 

resurser. En människa med hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för 

omständigheterna. Den tredje delen i KASAM, meningsfullhet, innebär att människan har en 

känsla av att livet har mening vilket skapar motivation att lösa problem. Enligt Westlund och 

Sjöberg (2008) menar Antonovsky att meningsfullhet är den viktigaste komponenten och efter 

det kommer begriplighet, eftersom detta är en förutsättning för meningsfullhet och 

hanterbarhet.  

     Westlund och Sjöberg (2008) menar att stressorer är faktorer som påverkar våra liv både 

positivt och negativt. Antonovsky (1987) definierar stressorer som ”krav som det inte finns 

några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på” (s. 57). Westlund och 

Sjöberg (2008) beskriver att de negativa stressorerna delas in i kroniska stressorer, 

livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. Kroniska stressorer är en livssituation, ett 

tillstånd eller en egenskap som starkt påverkar en persons liv, till exempel svår sjukdom, 

åldrande eller grava funktionshinder. Livshändelsestressorer avser specifika händelser som är 

avgränsade till tid och rum, exempelvis uppbrott och flyttning eller död av en närstående. 

Dagliga förtretligheter avser tillfälliga frustrationer som är förknippade med att exempelvis ha 

en dålig dag, att bråka med grannen eller upptäcka att kroppen värker. Dock kan dessa 

stressorer knappast påverka hälsan, men om en person allt som oftast utsätts för dagliga 

förtretligheter så övergår dessa sannolikt till kroniska stressorer istället. Eftersom vi ständigt 

utsätts för olika stressorer befinner vi oss normalt inte i jämvikt. 
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     Westlund och Sjöberg (2008) beskriver hur man kan stödja en annan människa i att stärka 

sin KASAM. För att stärka en människas meningsfullhet behöver man skapa möjligheter för 

delaktighet, egenkontroll, aktiviteter och sysselsättningar, samtal kring existentiella frågor och 

möten med närstående. Genom information stärks begripligheten då avsaknad av information 

försätter människan i ett hjälplöst tillstånd. Hanterbarhet är direkt beroende av att patienten 

upplever meningsfullhet och har begriplighet. Avslutningsvis menar författarna att alla 

människor har resurser och att utmaningen är att upptäcka och att använda dem. 

 

Coping-strategier 
Lagerberg och Sundelin (2000) menar att coping-strategier inriktar sig på beteenden i 

stressituationer, som kan vara mer eller mindre lämpliga för barnets anpassning. Begreppet 

coping kan definieras som ”kontinuerligt föränderliga beteende- och tankemässiga strävanden 

att hantera yttre och/eller inre krav som uppfattas överstiga individens resurser” (s. 223). 

Författarna lyfter fram tre olika modeller för coping-beteenden.   

     I den första modellen delas coping-beteende in i känslofokuserade och problemfokuserade 

strategier. Skillnaden ligger i att känslofokuserade strategier går ut på att de känslor som är 

förenade med stressfaktorn regleras av personen, medan de problemfokuserade strategierna 

går ut på att förändra stressfaktorn, exempelvis att lösa problemet (Lagerberg & Sundelin, 

2000).  

     I den andra modellen grundas coping-beteendet i primär och sekundär kontroll. Genom 

primär kontroll påverkar personen objektiva förhållanden eller händelser med syftet att 

anpassa situationen efter egna önskningar, exempelvis att arbeta bättre i skolan för att höja ett 

betyg. Förhållandena är alltså möjliga att påverka. Sekundär kontroll går däremot ut på att 

personen anpassar sig i så stor utsträckning som möjligt till händelser och förhållanden som 

inte går att påverka (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

     Lagerberg och Sundelin (2000) menar att den tredje modellen för coping innehåller 

begreppen närmande och undvikande. Närmande har med aktiva beteenden att göra, personen 

skaffar sig information, är angelägen, gör upp planer och känner oro. Vid undvikande 

förhåller sig personen däremot passivt, undertryckande och okänsligt till situationen eller 

problemet. Information undviks, oro visas bara till en ringa grad och inför stressfyllda 

förhållanden söker personen avledning. Förhållningssätt som är aktiva och passiva kan vara 

beteendemässiga, känslomässiga eller kognitiva. 

     Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) går det att urskilja grundläggande skillnader som 

löper genom de tre ovanstående modellerna. Till den ena polen hör de beteenden som är 

direkt riktade till problemet, och dessa beteenden strävar efter att förändra problemet, 

individen eller miljön. Primär kontroll, problemfokusering, informationssökande och liknande 

är sådant som tillhör denna första pol. Den andra polen innehåller försöken att hantera 

negativa känslor, till exempel undvikande av information och passivitet.  

 

Empowerment 
Begreppet empowerment betyder att utsatta grupper som befinner sig i en maktlös position 

skaffar sig makt, kraft och styrka för att kunna ta sig ur hjälplösheten och på så vis få mer 

inflytande över sina liv (Askheim, 2007). Enligt Payne (2008) innebär empowerment även att 

man minskar en individs hinder för att utöva makt, öka sitt självförtroende och sina förmågor. 

Arbete med empowerment kännetecknas enligt Tengqvist (2007) av att exempelvis de 

yrkesverksamma skapar möjligheter i situationer som annars kan tyckas stängda, samt 

uppmuntrar till att hitta egna svar och vägar för att komma vidare. Centralt inom arbete med 

empowerment är att se individer som resursrika och kapabla om de ges rätt förutsättningar. 
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Människor är inte hjälplösa stackare utan förmåga att förändra sin egen situation, men trots 

detta är det vanligt att målgruppen har en inlärd hjälplöshet. 

     Askheim (2007) menar att begreppet är mångtydigt och diffust, vilket orsakat att det 

skapats olika positioner inom teorin, dock har de alla en positiv människosyn där människan 

vet sitt eget bästa och är aktiv och handlande. Den position som vi tror är mest tillämpbar på 

gruppen ensamkommande flyktingbarn är empowerment som liberal styrningsstrategi. 

Askheim (2007) menar att denna position i praktiken syftar till att uppliva människans 

inneboende egenskaper och förmågor samt avlägsna hinder som motverkar utveckling. 

Metod 
Val av metod 
I denna undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Bryman (2011) 

menar att när man vill undersöka människors upplevelser och tolkningar av verkligheten är en 

kvalitativ metod att föredra. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

Bryman (2011) beskriver utgår från ett antal teman som behandlas under intervjun. Vi har valt 

denna intervjuform eftersom vi vill att intervjupersonerna ska känna sig fria att svara på 

frågorna såsom de uppfattar sin situation, men ändå ha ett antal teman för att kunna avgränsa 

studien något. Bryman (2011) menar att detta är en flexibel intervjuform där intervjupersonen 

har möjlighet att med stor frihet formulera sina svar på sitt eget sätt. 

 

Urval 
Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av 

personer som för närvarande finns tillgängliga för denne. Vidare menar författaren att detta är 

en vanlig urvalsmetod i de fall personerna som forskaren avser att studera är svåra att komma 

i kontakt med. Utifrån detta har vi använt oss av bekvämlighetsurval då den grupp vi avser att 

undersöka är relativt liten, samt att vi sedan tidigare har en etablerad kontakt med en instans 

som arbetar mot denna grupp. Vi har använt oss av ett antal krav för att avgränsa 

undersökningsgruppen. Dessa är att de ska ha kommit till Sverige ensamma utan 

vårdnadshavare eller andra släktingar. Vidare ska undersökningspersonerna vara över 18 år 

och de ska ha bott på, och flyttat från ett gruppboende. De ska också ha tillräckliga kunskaper 

i det svenska språket för att intervjun ska kunna genomföras utan tolk.  
     Vi kontaktade den verksamhet som vi sedan tidigare vet arbetar med den målgrupp som vi 

hade för avsikt att undersöka. Vi skrev även ett kort informationsbrev (se bilaga 1) som vi 

skickade till verksamhetens chef. Med personalens hjälp fick vi sedan namn på ett antal 

ungdomar som de trodde kunde passa bra för studien och som kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Vi åkte sedan till verksamheten för att prata med dessa ungdomar och förklara 

mer ingående vad studiens syfte var, för att sedan fråga om de kunde tänka sig att ställa upp. 

På så sätt fick vi klartecken från sju ungdomar som kunde tänka sig att medverka. Dessa var 

mellan 18 och 20 år och alla var män. Fyra stycken hade bott på gruppboendet i ett år, två 

stycken hade bott två år och en hade bott tre år på gruppboendet. 

 

Datainsamling och genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som vi 

använde som utgångspunkt när vi intervjuade respondenterna. Intervjuguiden berör bland 

annat frågor kring vilket stöd de upplevt att de fått gällande etableringen i samhället, 

kontakten och sökandet efter familjen i hemlandet, lärandet av svenska språket samt 

utökandet av ett kontaktnät. Intervjuguiden belyser även dessa ämnen utifrån vad de inte 

upplevt att de fått stöd i samt vilket ytterligare stöd de anser sig vara i behov av.  
     Intervjuernas varaktighet har varierat beroende på respondenterna, den kortaste pågick i 
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20 minuter och den längsta i 45 minuter. Att längden varierade beror på att några av 

respondenterna var väldigt talföra och hade många exempel som de delade med sig av, medan 

vissa respondenter var väldigt kortfattade och i princip enbart svarade kort på frågorna som 

ställdes. Vi anser dock att vi har fått de svar vi har varit ute efter från alla respondenter, men 

svaren har varit olika utförliga och förklarande.  
     Vi har haft samma upplägg vid varje intervju, Sara har ställt frågorna och Amanda har 

suttit med vid intervjuerna och observerat och vid några tillfällen antecknat under tiden. 

Anledningen till att vi valde att genomgående ha denna uppdelning är för att minska de 

effekter som olika intervjuare kan ha på vilket innehåll och vilka svar som framkommer under 

intervjun.  
     Intervjuerna spelades in på dubbla ljudkällor och transkriberades i två omgångar. Vid den 

första omgången transkriberade den ena av oss fyra av intervjuerna och den andra de 

resterande tre intervjuerna. Vid den andra omgången av transkribering så bytte vi intervjuer 

med varandra, lyssnade genom intervjuerna igen och korrigerade eventuella felaktigheter i 

den första transkriberingen. 

     I uppsatsen använder vi oss av litteratur, forskning, rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Forskning och vetenskapliga artiklar har vi sökt genom sökmotorerna Social service abstract, 

PsycInfo, Google Scholar och Sociological abstract. Vi har använt sökorden: 

ensamkommande, unaccompanied, refugee children och minors. Vidare har vi använt oss av 

internetkällor för bland annat statistik och definitioner av termer. 

 

Bearbetning av data 
Vi har utfört en tematisk analys av datan som har framkommit under intervjuerna. Bryman 

(2011) menar att i en tematisk analys utformar forskaren teman som intervjutexterna sorteras 

under, vilket sedan ligger till grund för nästa steg i analysen. I ett första steg sorterade vi in 

resultatet i 10 olika teman utefter mönster vi ansåg framträdande i vårt material. När vi hade 

gjort detta så insåg vi att några teman föll in i varandra och skapade därför 7 nya teman och 

det är dessa vi använder oss av i resultatredovisningen: introduktionen på gruppboendet, 

regler, viktiga personer, mötet med det svenska samhället och språket, förberedelser inför ett 

liv efter boendet, att flytta ut och att ha eget boende samt viktigt stöd för ungdomarna efter 

boendet. För att skapa ytterligare tydlighet i resultatredovisningen så delade vi in dessa teman 

under tre tidsangivelser i form av första tiden på gruppboendet, livet på gruppboendet och 

livet efter gruppboendet.  

      De citat som vi har valt att redovisa i resultatet har vi valt att förfina rent språkligt. Vi har 

tagit bort onödiga upprepningar och vi har delvis tagit bort felaktiga meningsuppbyggnader. 

Vi har dock iakttagit stor försiktighet i denna process då vi inte vill riskera att missa den 

egentliga innebörden i respondenternas uttalanden.   

 

Metodologiskt övervägande 
Bryman (2011) menar att en del i att uppnå tillförlitlighet är att följa de regler som finns kring 

hur en forskning ska utföras. Detta anser vi att vi har gjort då vi iakttagit de etiska riktlinjer 

som finns och utfört vår studie sanningsenligt. Vi har även beskrivit hur vi har gått tillväga så 

utförligt som vi har kunnat i metodavsnittet. En utförlig och fullständig redogörelse för alla 

faser i forskningsprocessen menar Bryman (2011) ökar pålitligheten. Detta gör att om någon 

vill kontrollera hur vi gått tillväga eller replikera studien anser vi att detta ska vara möjligt. Vi 

vill dock påpeka att även om vi strävat efter total objektivitet så är detta inte helt möjligt i 

kvalitativ forskning. Bryman (2011) menar att konfirmering handlar om huruvida forskaren 

varit objektiv och haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen. 

Dock menar författaren att det aldrig går att vara totalt objektiv. Vi har så långt det är möjligt 

iakttagit våra egna värderingar och försökt att inte låta det påverka studien. Vi anser själva att 
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studien inte har påverkats av dessa i en sådan utsträckning att utfallet blivit skevt.  
     Överförbarhet menar Bryman (2011) handlar om huruvida en studies resultat är 

överförbart till en annan miljö. Vidare skriver författaren att eftersom man i kvalitativ 

forskning oftast undersöker en mindre grupp mer på djupet ligger fokus mer på det som är 

unikt i meningen hos eller betydelsen av den sociala aspekt som studeras. Vidare innehåller 

vår studie relativt få respondenter vilket kan orsaka att de variationer vi upptäckt inte 

representerar hela gruppen och därför kan studien eventuellt inte vara direkt överförbar till 

hela populationen. Vi vill även poängtera att verkligheten förändras och då vi endast 

undersökt gruppen vid ett tillfälle kan det innebära att andra faktorer har påverkat, exempelvis 

trötthet eller om de fått negativa besked. Utöver detta är det troligt att boendet har förändrats, 

både i sin struktur och i personalsammansättningen. Detta innebär att då de ungdomar vi 

intervjuat har bott vid olika tillfällen på gruppboendet kan skillnaderna i deras upplevelser 

bero på skillnader inom gruppboendets organisation. 
     Bryman (2011) tar upp att det i en intervju kan uppstå skevheter och olika svarstendenser 

hos intervjupersonen. Detta innebär att respondenten kan svara på ett visst sätt för att denne 

vill ge en positiv bild av sig själv. Vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera sannings-

halten i respondenternas berättelser, vi kan bara anta att de talat sanningsenligt utifrån sin 

egen situation. Vi har dock inte upptäckt några tendenser till att de skulle ha anpassat sina 

svar på detta sätt.  

     En faktor som är viktig att ha i beaktande är att vi enbart har intervjuat killar. Detta gör att 

det är svårt att överföra våra resultat till ensamkommande ungdomar överlag då vi inte har 

med några tjejer i undersökningen. Avsaknaden av tjejer i vår studie beror på att det i 

verksamheten vi vände oss till inte fanns några tjejer som uppfyllde de krav vi hade för att 

avgränsa undersökningsgruppen. Det är alltså inte ett medvetet val från vår sida att exkludera 

tjejer i denna studie men på grund av yttre omständigheter så blev det så. I inledningen av 

studien nämner vi dock att majoriteten av de ensamkommande barnen är killar, vilket gör att 

vår studie ändå blir relativt representativ för större delen av målgruppen. Däremot anser vi att 

det finns behov av forskning som inkluderar tjejer då det antagligen skulle skapa en bredare 

förståelse för hela målgruppen. Vi anser dock att det är svårt att avgöra vilken inverkan 

avsaknaden av tjejer i vår studie har haft på resultatet.     

 

Etiska överväganden 
I studien har vi gjort etiska överväganden utifrån de principer som stadgats i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Utifrån detta har vi tydligt 

iakttagit respondenternas rätt att vara anonyma genom att använda oss av fingerade namn. Vi 

har valt att använda oss av namn som är vanligt förekommande i det land som ungdomarna 

kommer ifrån då detta skapar mer levande karaktärer än om vi exempelvis använt vanliga 

svenska namn. Vi är även medvetna om att den grupp vi har valt att intervjua är relativt liten, 

och även om vi inte meddelar vilken stad respondenterna är bosatta i finns en risk att de som 

arbetar med dessa ungdomar känner igen dem i texten. Detta är något vi förmedlat till 

respondenterna för att de ska veta vad de samtycker till.  

     Vi har även tagit hänsyn till kravet på samtycke. Respondenterna har fått full information 

kring studiens syfte och tillvägagångssätt så att de vet vad de samtycker till samt informerats 

om att de kan avbryta sin medverkan i studien när som helst. Respondenterna har även blivit 

informerade om att de själva kan välja om det är någon fråga de inte vill svara på. Samtliga 

respondenter har samtyckt till att intervjuerna har spelats in. Efter varje intervju frågade vi 

respondenterna om de ville läsa genom transkriberingen av deras intervju innan användandet 

av det i själva studien, men alla respondenter avböjde detta.   
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Resultat  
Innan vi redovisar resultaten från intervjuerna kommer en kort beskrivning av varje 

respondent med deras fingerade namn, ålder och hur länge de bodde på gruppboendet. En sak 

som samtliga respondenter har gemensamt är att de kommer från ett land i Mellanöstern och 

bor idag i en mellanstor stad i Sverige.   

 

Wissam är 19 år och bodde på gruppboendet i 1 år.  

Amir är 18 år och bodde på gruppboendet i 2 år.  

Rashid är 18 år och bodde på gruppboendet i 1 år. 

Ahmed är 20 år och bodde på gruppboendet i 1 år.  

Yasir är 19 år och bodde på gruppboendet i 3 år.  

Shahram är 20 år och bodde på gruppboendet i 1 år.  

Dehqan är 19 år och bodde på gruppboendet i 2 år.  

 

Första tiden på gruppboendet 

Introduktionen på gruppboendet 

Under intervjuerna berättade fem respondenter att det första som hände när de anlände till 

boendet var att personalen visade dem runt och att de introducerades för de andra 

ungdomarna. En respondent sa även att det första som hände var att han fick träffa sin mentor 

som tilldelats honom på boendet. En berättelse skilde sig något från de andra då boendet hade 

haft fest för en annan ungdom under hans första kväll där, något han inte tyckte var så roligt 

eftersom han inte kände någon.  

     Enligt en respondent var en del av introduktionen att chefen gick igenom vilka regler som 

gällde på boendet och ungdomarna fick sedan skriva på ett papper där reglerna stod. Han 

tyckte dock att det var konstigt att det inte fanns en tolk med vid det samtalet. Han menade att 

eftersom man ännu inte kan språket så bra kan det uppstå missförstånd, något han trodde kan 

leda till att vissa ungdomar inte förstår vad det är de skriver under. En respondent berättade 

dock att han hade tolk med vid introduktionen när han flyttade till boendet. 

     Ungdomarnas upplevelser av introduktionen var både positiva och negativa. Tre 

respondenter tyckte att den var bra och att de kände sig välkomnade, medan fyra respondenter 

uppger att de tyckte det kändes konstigt de första dagarna och att det var lite skrämmande. 

Två av dessa berättade att det berodde på att de var oroliga för framtiden eftersom de inte 

visste vad som skulle hända. I en berättelse skildrades en blandad upplevelse där 

respondenten uppgav att även om han till en början upplevde det som skrämmande att flytta 

till ett nytt boende tyckte han att personalen var välkomnande. Tre respondenter uttryckte 

dock att det var svårt den första tiden på gruppboendet då de saknade boendet de bodde på 

innan.  

 
Det kändes som hemma där. Sen flyttade jag till den nya staden och det var svårt här, lite 

strängare. Personalen var inte lika snälla som i X, första tre veckorna här var jättesvåra och vi 

kunde inte hitta någonstans. Det kändes inte så bra.   

                   (Shahram)

  

En av dessa utryckte att han mest kände oro för familjen i hemlandet och därför brydde han 

sig inte så mycket om vad som hände under den första tiden på boendet. En respondent 

utryckte även ett eget ansvar i att ta del av introduktionen då han berättade att han hade skrivit 

ner allt personalen sa för att han själv ville ha koll och inte riskera att glömma något. 
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Livet på gruppboendet 

Regler 

Angående de regler som fanns på boendet uttryckte fem respondenter att det var väldigt 

många och strikta regler. Flera av dem pratade om att mattiderna var väldigt strikta och att 

detta var jobbigt. Om de kom sent till middagen var maten slut och en respondent berättade att 

de inte fick äta exempelvis frukt på kvällen om de blev hungriga. Andra saker kring regler 

som enskilda respondenter upplevde som påfrestande var regler kring när de var tvungna att 

sova, att de inte fick bjuda hem kompisar över en natt samt att de upplevde att personalen 

hittade på regler efter sitt eget tycke. De respondenter som uttryckte missnöje över reglerna 

ansåg även att detta orsakade att de inte kände sig som hemma på gruppboendet, en av dessa 

respondenter pratar först väldigt mycket kring flertalet regler som han var missnöjd med och 

säger sedan:  

 
Det borde snarare vara att vi känner oss trygga där än att personal känner sig trygg där för vi bor 

där och personalen kommer och jobbar för några timmar så om jag inte trivs där, till exempel bor 

jag där länge så det blir svårt om man inte gillar reglerna.    
                               (Yasir) 

 

En majoritet av respondenterna uttryckte alltså missnöje över reglerna men flera av dem hade 

överlag svårt att ge konkreta exempel på specifika händelser. En av dessa berättade om en 

händelse där reglerna hamnade i ett negativt fokus. Han berättade att en ungdom på boendet 

spelade musik på hög volym mitt på dagen när han stod och lagade mat en söndag. En 

personal hade då sagt till ungdomen att det inte var okej och hänvisat till det något diffusa 

uttrycket att det inte gick ihop med reglerna på boendet. Detta ledde till att ungdomen och 

personalen började bråka om detta och det slutade med att ungdomen kastade en kastrull på 

golvet och gick därifrån. Några dagar senare hade han fått flytta från boendet. Respondenten i 

fråga hade blivit vittne till händelsen och menade att varken han eller någon annan av de 

boende hade blivit störda av musiken och att personalen inte ens hade frågat de andra 

ungdomarna utan bara utgått från att denne själv blivit störd av musiken. Respondenten tyckte 

att situationen i sin helhet var väldigt konstig och menade att det inte går till på det sättet i en 

vanlig familj. 

 
           Alltså, vi alla har en familj och det händer alltid bråk i en familj och familjen kommer aldrig skicka  

           ut en person därute.  

                                                                                                                                                            (Wissam)  
      

     En respondent tog upp att när han klagade till chefen om olika händelser där han tyckte att 

personalen handlat felaktigt upplevde han att han inte blev lyssnad till och att chefen endast 

hänvisade till att det är personalen som har rätt och att det är regler. Respondenten berättade 

att chefen vid ett sådant tillfälle sagt något i stil med:  
 

           Dom sa nej det är personalen som har rätt, ni får vara tysta.  

                                                                                                                                                            (Wissam)  
 

När det gällde att uttrycka sina åsikter sa en respondent såhär:  

 
           Det var många saker som jag inte sa, jag bara tillbringade tiden där.  

                                                                                   (Ahmed)  
 

En annan respondent berättade att han flera gånger tagit upp med sin socialsekreterare att han 

inte ville bo kvar på gruppboendet men att inget hände.   
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     Trots att respondenterna i många fall lyfte fram reglerna som negativa och att de var 

missnöjda med dem så var det flera respondenter som uttryckte att det var bra att det fanns 

regler. De menade att eftersom det bor så många på boendet så måste det finnas regler för att 

det ska fungera, men det var lite för strikt och ibland lite otydligt när personalen hänvisade till 

reglerna.  

  

Viktiga personer 

Under intervjuerna tog sex respondenter upp vikten av att ha en bra god man som är 

närvarande och som kan hjälpa till med praktiska frågor. En av respondenterna uttryckte sig 

på följande sätt:  

 
/…/ men när man är ensamkommande, /…/ man blir som en blind person så man kan inte göra 

något /…/ den enda personen som kan hjälpa den som är ensamkommande är god man. För att det, 

god man är den som står närmast den här personen.    

                             (Wissam) 

 

Bland respondenterna var det två som ansåg att de hade bra gode män som var närvarande och 

som de hade kontinuerlig kontakt med. En av dessa ungdomar berättade att hans god man 

hade hjälpt honom mycket och sa bland annat: 

 
Hon hjälpte mig med vad jag behövde. Hon var viktigast och sen när jag gick någonstans och var 

nervös så hjälpte hon mig, jag kunde inget, jag tänkte vad kommer hända med mig, så hon var ett 

stort stöd för mig. 

                              (Yasir) 

 

Fyra respondenter berättade att deras gode män inte hade varit bra, de lyfte fram flera olika 

anledningar till varför de upplevt detta. En respondent berättade att dennes god man inte 

talade svenska så bra och förstod inte heller det svenska samhället på ett tillräckligt bra sätt 

för att kunna hjälpa ungdomen. Varje gång de skulle uträtta ett ärende så skapade det stora 

problem att god man inte var insatt i hur de skulle gå tillväga. En annan respondent berättade 

att dennes god man arbetade som busschaufför och var därför väldigt frånvarande och hade 

inte riktigt tid med uppdraget och allt vad det innebar. Det enda som ungdomen tyckte var 

positivt var att hans god man kunde ungdomens modersmål, vilket förenklade den lilla 

kommunikation de hade. En av dessa fyra respondenter berättade att han kände sig lurad då 

hans god man lovat väldigt mycket, exempelvis att de skulle resa runt i Sverige, något som 

aldrig blev av. Trots detta tyckte ungdomen att det hade vägts upp av att han fick bestämma 

mycket själv, exempelvis fick han sköta sin ekonomi utan att god man la sig i alltför mycket. 

Trots att dessa fyra respondenter ansåg att deras gode män inte var bra och inte skötte sina 

uppgifter var i alla fall tre av dem inne på att det ändå hade varit helt okej att ha dessa gode 

män. Två respondenter, som inte ansåg sig ha bra gode män, berättade även att de egentligen 

ville byta god man men att de efter samtal med personalen på boendet fått reda på att det var 

en tidskrävande och krånglig process. Detta ledde till att de båda behöll sina gode män, men 

den ena ungdomen berättade att han har ångrat det beslutet i efterhand.    

     Förutom god man som viktig person för ungdomarna framkom det i intervjuerna att 

kompisar och mentorer på boendet var viktiga personer. En respondent ansåg att enbart 

kompisarna var viktiga då man spenderar mest tid med dem, fem respondenter nämnde både 

mentorer och kompisar medan en respondent ansåg att hans mentor var den klart viktigaste. 

En av respondenterna ansåg att alla personer är viktiga på sitt sätt och på sin plats, vare sig det 

gällde kompisar, mentorer, god man eller socialsekreterare. Alla spelar sin roll på sitt sätt och 

alla är således viktiga. En av respondenterna som ansåg att personalen var viktig menade att 

det är viktigt att man respekterar alla, men det var lite svårt ibland när man bråkade med 

personalen.   
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     Andra personer som kan anses viktiga i respondenternas liv är deras familj även om de inte 

är bosatta i Sverige. Samtliga respondenter tog upp att det på boendet fanns en telefon som de 

kunde använda för att ringa hem till sin familj. De tyckte att detta var en väldigt positiv sak 

och det fanns en trygghet i att kunna ringa hem till sina familjer och få stöd från dem vid 

behov. Det fanns dock en variation i respondenternas svar på hur ofta de fick använda 

telefonen, allt från till hur ofta man själv ville till en gång i månaden. En respondent berättade 

dock att han nästan aldrig använda den telefonen utan använde sin egen mobil för att kunna 

ringa till familjen i hemlandet.       

 

Mötet med det svenska samhället och språket 

Ungdomarna ansåg att det är viktigt att få kunskaper om det svenska samhället och en del i 

detta är att lära sig det svenska språket. Fyra respondenter uppgav att boendet uppmuntrade 

dem att kontinuerligt prata svenska. En respondent berättade:  

 
Dom sa att ni måste prata svenska men från början tänkte jag att det är tråkigt att man tvingar en 

person till att man måste prata så här, men som jag tänker nu den bästa saken som de kunde säga 

till oss var att ni måste prata svenska. 

                          (Ahmed) 

 

En respondent utryckte att det skedde många missförstånd på boendet som han delvis trodde 

berodde på språket.  

     När det gäller kunskap om det svenska samhället uppgav sex respondenter att personalen 

på boendet ofta samtalade om svenska samhället med ungdomarna, bland annat pratade 

personalen om hur man tar kontakt med myndigheter och hur man bör bete sig i exempelvis 

skolan eller när man träffar andra människor.  

 
Men dom försökte liksom berätta vad det är som gäller, att anpassa sig i det svenska samhället, att 

lära sig språket och hur man ska vara liksom och hur man umgås med grannar. Jag tror att dom 

hjälpte mig.  

                                                                                                                                              (Dehqan) 

 

Tre respondenter berättade att de ibland gick ut i samhället tillsammans med personalen och 

lärde sig hur olika saker fungerade. Fem respondenter utryckte dock att de hade velat att 

personalen hade tagit med dem mer ut i samhället och bland annat visat mer ingående hur 

olika myndigheter fungerar och arbetar.          

     Majoriteten av respondenterna pratade om att vännerna de fick på boendet var väldigt 

viktiga både under tiden på boendet och efter att de flyttat ut. En respondent lyfte dock upp att 

han hade önskat att han hade fått någon typ av stöd i att ta kontakt med andra svenskar och 

speciellt ungdomar. Ytterligare en respondent sa att han inte tyckte att boendet erbjöd något 

stöd inom detta område.  

 

Förberedelser inför ett liv efter boendet 

En viktig aspekt i att klara av ett självständigt liv är att klara de praktiska sysslorna som ingår 

i ett hem såsom att laga mat, tvätta och städa. Samtliga respondenter uttryckte att de i stor 

utsträckning fick med sig dessa kunskaper från boendet, och att de ansåg sig ha all kunskap de 

behövde inom detta område när de flyttade till eget boende. Två respondenter berättade att de 

fick laga mat en gång i veckan och att personalen då fanns med som stöd, och en av dem 

berättade att personalen förklarade hur sopsortering går till.  

     En respondent önskade dock att personalen någon gång hade tagit med honom till en 

mataffär och visat hur man handlar och hur mycket saker kostar. Detta menade han aldrig 

hände utan när något tog slut i kylen så fick ungdomarna ibland följa med personalen en 
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våning ner på boendet och hämta exempelvis mjölk, respondenten ansåg inte att detta var en 

särskilt lärorik process. En respondent uttryckte att han redan kunde laga mat och städa när 

han kom till boendet men att personalen ändå tjatade om att han var tvungen att lära sig dessa 

saker. Han sa även:  

 
           Jag sa, alltså ni vet ingenting hur mycket en person kan.  

                                                                                                                                                            (Ahmed)   

 
     När ungdomarna pratade om huruvida de upplevt att de under vistelsen på boendet fått all 

den kunskap de trodde sig behöva för ett liv i eget boende uppgav tre respondenter att de inte 

ansåg sig ha gjort det. De berättade dock att när de flyttat till egen lägenhet lärde de sig 

väldigt mycket och att de ändå upplevde det som positivt att bli tvingade att göra det som 

krävs av dem för ett liv i eget boende. En respondent sa exempelvis: 

 
           Man kan inte bo på ett boende hela tiden, det är bättre att man är lite självständig och flyttar själv  

           till en egen lägenhet.   

                                                                                                                                                            (Rashid)   
 

Livet efter gruppboendet 

Att flytta ut och att ha eget boende 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplevde blandade känslor när de flyttade 

ut från boendet till egen lägenhet. Samtliga tyckte att den första tiden i den egna lägenheten 

var jobbig men att de vande sig med tiden. I beskrivningarna av den första tiden återkommer 

ordet ensamhet i samtliga intervjuer och några pratade om svårigheter med att sova och att 

mörkret på kvällen var jobbigt. Tre respondenter berättade att även om ensamheten var svår 

var det ändå skönt att få bestämma själv. En respondent utryckte att även om det var jobbigt 

att flytta till egen lägenhet så är det ett naturligt steg och att man någon gång måste lära sig 

det. En respondent tyckte att det var väldigt skönt att flytta från boendet och uttryckte sig på 

följande sätt:  

 
När man kommer ut därifrån så skulle man kunna känna sig lite ensam men det är en frihet, man 

känner sig jätteglad, jag känner jag har kommit ut från fängelse, det kändes nästan så. /…/ När 

man kommer ut så ahh fri luft nu jag kan bestämma själv.   

                             (Yasir)  

 

En respondent upplevde en stor kontrast när han flyttade ut då det på boendet varit väldigt 

strikta regler och personal som hade koll på tider. Han upplevde därför att det blev svårt att 

hantera självständigheten när han flyttade till egen lägenhet. Tre respondenter menade dock 

att allt kan man inte få från andra, man måste ta ansvar för att lära sig vissa saker på egen 

hand. En av dessa sa att  

 
            Det beror på en själv också. Allt kan man inte få från andra, en del ska man försöka lära sig själv  

            också.  

                                                                                                                                                            (Amir)  
 

Vidare berättade respondenterna att de ansåg att man behöver hamna i en viss situation för att 

förstå vad man faktiskt behöver lära sig. Ett exempel på en sådan situation är att flera 

ungdomar tog upp ekonomi som en svårighet när de hade flyttat från boendet. Ungdomarna 

uttryckte att de efter flytten insåg att de inte visste hur mycket olika saker kostade och att det 

var svårt att få pengarna att räcka hela månaden. 

     Ungdomarnas åsikter kring gruppboende som boendeform för ensamkommande barn var 

blandade men övervägande positiva. Fyra av respondenterna uttryckte att gruppboende är ett 
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bra sätt att bo på, då man kan stötta varandra och det finns alltid någon att prata med. Två av 

respondenterna menade dock att det kan skapa problem när man bor så många på samma 

plats, det kan ske många missförstånd mellan de som bor där vilket leder till bråk. En av dessa 

respondenter ansåg att det var för mycket bråk under tiden på gruppboendet. Tre respondenter 

berättade även att de inte kände sig som hemma på boendet. 

 

Viktigt stöd för ungdomarna 

Två respondenter tog upp vikten av det stöd som de nu får genom en insats från socialtjänsten. 

Insatsen innebär att ungdomarna har möjlighet att besöka en verksamhet där det exempelvis 

erbjuds hjälp med läxor, att betala räkningar, att söka sommarjobb, körkortskurser samt olika 

aktiviteter såsom fotboll några gånger i veckan. En respondent utryckte att det alltid kommer 

finnas saker han inte förstår, därför är det betydelsefullt att ha någon som han kan gå till med 

sina frågor.  

 
Jag tycker att det är väldigt bra att det finns ett sånt system för oss, för vissa av oss kanske ändå 

inte kan språket perfekt, så vi behöver alltid, inte alltid men vi behöver en personal eller flera som 

kan hjälpa oss med studier eller med vår ekonomi fortfarande och du vet, vi bor i ett jättestort 

samhälle, det kommer alltid finnas något vi inte förstår.  

                           (Wissam) 

 

En annan respondent menade att stödet efter utflytten var bättre än det han fick på boendet när 

det gällde exempelvis att söka jobb och läxhjälp. En annan respondent förklarade att han 

tyckte att det var svårt att fråga om olika saker på boendet på grund av att han inte kunde det 

svenska språket, därför har det varit lättare att lära sig saker efter vistelsen på gruppboendet.  

     Förutom ovanstående insats var det två respondenter som pratade om att det fanns andra 

personer som fungerade som ett viktigt stöd efter flytten från gruppboendet. En respondent 

hade fortfarande bra kontakt med sin god man och tyckte att denne fortsatt att vara ett viktigt 

stöd. En annan respondent uppgav att kompisarna fortfarande spelade en väldigt stor och 

viktig roll.  

 

Analys 
I följande avsnitt kommer vi inledningsvis presentera en analys kring vad våra resultat har 

visat kopplat till den tidigare forskning som vi har lyft fram i studien. Sedan kommer vi att 

analysera ungdomarnas berättelser och upplevelser utifrån vår teoretiska referensram.  

 

Våra resultat i relation till tidigare forskning 
Vår studie har visat att ungdomarna går igenom ett antal svårigheter, bland annat boende-

situationen och ekonomin. När det gäller boendesituationen har ungdomarna i vår studie 

uttryckt ett missnöje, speciellt i förhållande till regler och en känsla av att vara hemma. 

Socialstyrelsen (2011) har i sin rapport visat att sju procent av de ensamkommande barnen 

inte känner sig respekterade och att de saknar en förtroendefull kontakt till personalen. Det 

verkar alltså som att det finns ett antal utvecklingsområden i hur kontakten mellan de boende 

och personalen bör utformas för att ungdomarna ska känna sig väl bemötta. Trots att frågor 

kopplade till ekonomin inte har varit ett ämne som vi avsett undersöka har ungdomarna i vår 

studie tagit upp detta som en svårighet. Ungdomarna berättar att de har haft svårt att få 

pengarna att räcka och att detta har varit ett orosmoment för dem, särskilt kopplat till när de 

flyttat från boendet. Detta visade även Torgalsbøen Steins (2008) och Christoffersens (2007) 

studier, vilket bekräftar våra forskningsresultat. Svårigheter med ekonomi verkar således 

utgöra ett problem för dessa ungdomar men vari detta problem ligger behöver utforskas 

ytterligare. Utöver detta har tidigare forskning visat att ensamkommande barn upplevt en stor 
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ensamhet och saknad efter familjen och att detta var en stor källa till problem (Torgalsbøen 

Stein, 2008; Christoffersen, 2007; Hessle, 2009). I vår studie har ungdomarna inte uttryckt 

detta som en svårighet, men har lyft upp att gruppboendet har erbjudit dem en möjlighet att 

ringa hem till familjen i hemlandet. Det skulle kunna vara så att det faktum att gruppboendet 

erbjuder ungdomarna möjligheten att ringa hem till viss del har motverkat saknad och oro för 

familjen och på så sätt även minskat risken för de problem som kan uppstå direkt kopplade till 

denna oro. 

     Även om de ensamkommande ungdomarna möter ett antal hinder och svårigheter på vägen 

verkar de ha god förmåga att hantera dessa. Det verkar som att ungdomarna efter en tid i det 

nya landet börjar känna sig tillfreds med livet. Detta i likhet med Hessles (2009) studie som 

visat att de ensamkommande barnen efter ett antal år i det nya landet trivdes med sina liv trots 

svårigheterna. Vi kan se att ungdomarna har använt sig av ett antal strategier för att hantera 

svårigheterna och detta skulle kunna vara en orsak till att de klarar av att anpassa sig på ett så 

positivt sätt. De tycks använda sig av lite olika strategier men när det gäller hur ungdomarna 

hanterade svårigheter kopplade till boendesituationen kan vi se att ungdomarna i flera fall 

undvikit att uttrycka sin åsikt kring detta under tiden de vistats på boendet och istället 

accepterat situationen. Detta liknar det som Torgalsbøen Stein (2008) funnit i sin studie. Hon 

fann att de ungdomar som uttryckte ett missnöje över sin boendesituation även ansåg att det 

påverkade deras allmänna trivsel med livet. Vidare visade den studien att ungdomarna 

använde sig av strategin acceptans för att hantera svårigheterna kring boendesituationen. 

Denna strategi liknar den som ungdomarna i vår studie använde sig av. En strategi som 

återkommit i samtliga intervjuer är socialt stöd. Även detta liknar det som Torgalsbøen Steins 

(2008) och Christoffersens (2007) studier har visat. Socialt stöd verkar således utgöra en 

viktig strategi att hantera svårigheter. Utifrån detta kan det vara rimligt att anta att ett socialt 

kontaktnät påverkar dessa ungdomars mående och att utvecklandet av ett sådant är en viktig 

del i arbetet med ungdomarna. Detta talar även för att boendeformen gruppboende är 

gynnsamt då detta möjliggör naturliga möten mellan ungdomarna. Till skillnad från 

ovannämnda forskningar har vi även lyckats konkretisera vilka personer som ingår i detta 

sociala stöd. Vi har funnit att vänner varit väldigt viktiga stödpersoner för ungdomarna, 

tillsammans med god man och boendepersonal.  

     I vår studie har vi funnit att god man är en otroligt viktig person i ungdomarnas liv och att 

en bra god man är ett viktigt stöd för ungdomarna. I intervjuerna har vi dock hört flera 

ungdomar berätta om gode män som inte verkar uppfylla uppdraget, och ungdomarna har i 

flera fall uttryckt ett missnöje med sina gode män. Det verkar således som att det finns stora 

utvecklingsområden kring detta. Integrationsverkets (2003) rapport har benämnt god man-

uppdraget som otydligt samt att rekryteringen är svår. Utifrån ungdomarnas problem verkar 

det som att detta inte har utvecklats sedan rapporten gjordes då det fortfarande finns stora 

brister inom området. Det skulle kunna vara så att den otydliga beskrivningen av uppdraget 

och bristfälliga riktlinjer gör det svårt för de gode männen att utföra sina uppgifter såsom det 

är tänkt. Dock verkar ungdomarna klara sig utan god man genom att använda sig av andra 

resurser i sin omgivning, men de har uttryckt att en bra god man underlättar etableringen i 

samhället. 

     Flera av ungdomarna i vår studie har tagit upp att under första tiden efter att de flyttat från 

boendet upplevt ensamhetskänslor och att de tycker att det känts jobbigt. Detta har även 

Hodes m.fl. (2008) studie av brittiska ensamkommande ungdomar visat då ungdomarnas 

psykiska ohälsa ökat när de ska flyttas till mer självständiga boendeformer och det generella 

stödet minskar. Utifrån detta kan det vara rimligt att anta att ungdomarna även efter 18 års-

dagen har behov av stöd och att det är en svår omställning att flytta ut med tillgång till mindre 

stöd. Detta motiverar det stöd som erbjuds genom socialtjänsten då ungdomarna verkar ha 

stora behov av stöd även efter avslutat omhändertagande.  
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     Sammanfattningsvis kan vi se att mycket av det vi funnit styrker det som tidigare forskning 

har kommit fram till. Vår studie har dock visat en mer detaljerad bild av ungdomarnas 

upplevelser som är direkt kopplade till boendeformen. Vi har visat på ett antal svårigheter 

kopplade till boendet och vilka delar som är speciellt viktiga att boendet beaktar. Många av de 

svårigheter som ungdomarna tagit upp liknar de som tidigare forskning visat på, exempelvis 

att socialt stöd är viktigt och att det underlättar att ha kontakt med familjen. Vår studie har 

dock utöver detta även visat att boendets arbetssätt kring regler inte nödvändigtvis är det bästa 

sättet, samt att god man är en väldigt viktig person. Utöver detta har vi även tittat på 

introduktionen och hur ungdomarna upplever den första tiden på boendet. Vi kan se att denna 

introduktion i många fall inte är optimal och att det krävs ett utvecklings-arbete inom detta, 

samt att det verkar som att personalen kan behöva fortbildning kring bemötandet av denna 

grupp. Vi har även undersökt huruvida ungdomarna själva känner sig förberedda när de flyttar 

från boendet.  Där kan vi se att det finns vissa områden som ungdomarna upplevde sig sakna, 

exempelvis större förståelse för det svenska samhället och ett utökat kontaktnät.  

 

Teoretisk reflektion 

Första tiden på gruppboendet 

Introduktionen på gruppboendet 

Ungdomarnas berättelser visade att det var ganska jämt fördelat huruvida de hade upplevt 

introduktionen och första tiden på det nya boendet som något positivt eller negativt. Detta ger 

en bild av att det kan finnas många faktorer som påverkar hur ungdomarna upplever 

introduktionen på boendet. Det är viktigt att påpeka att dessa ungdomar har bott på boendet 

under olika perioder och att det därför kan skilja sig åt i både vilka riktlinjer som fanns samt 

vilken personal som de togs emot av. Det är vidare troligt att individuella erfarenheter och 

personligheter påverkade upplevelsen. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver olika coping-

strategier där en handlar om att individen antingen hanterar stressfyllda situationer genom ett 

undvikande och passivt beteende eller ett närmande och aktivt beteende. Författarna menar att 

ett undvikande beteende kännetecknas av att individen undviker information, söker avledning 

och förhåller sig okänsligt till situationen medan vid ett närmande beteende skaffar sig 

personen information, är angelägen, gör upp planer och känner oro. Utifrån respondenternas 

berättelser kan vi se att flera av ungdomarna verkar ha förhållit sig aktivt då de har funderat 

kring sin framtid och hur deras vistelse på boendet kommer bli. En respondent berättar att han 

skrev ner allt personalen berättade under första dagarna för att han själv ville ha koll. Detta 

kan ses som ett aktivt coping-beteende då han aktivt skaffar sig information för att kunna 

planera sin framtid. En respondent utryckte att han mest kände oro för familjen i hemlandet 

och var ledsen för att han var tvungen att flytta från det gamla boendet och därför brydde han 

sig inte så mycket. Detta är då snarare ett undvikande beteende då han undviker information 

och förhåller sig okänsligt till situationen. Ungdomarna använde sig alltså av olika strategier 

för att hantera situationen. Detta är troligtvis bara en del i orsakerna till hur ungdomarna 

upplevde första tiden på boendet, då det finns många faktorer som kan ha påverkat som vi inte 

undersökt i denna studie. 

 

Livet på gruppboendet 

Regler 

Majoriteten av ungdomarna uttryckte att det var bra att det fanns regler på boendet men de 

ansåg att reglerna var lite väl strikta. De menade även att reglerna användes inkonsekvent och 

att detta ibland orsakade vardagliga konflikter mellan ungdomar och personalen. Enligt 

Westlund och Sjöberg (2008) utsätts vi ständigt för stressorer som kan vara både negativa och 

positiva. Författarna menar att det finns olika typer av stressorer: kroniska stressorer, 
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livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. Dagliga förtretligheter menar författarna 

avser tillfälliga frustrationer som är förknippade med exempelvis att ha en dålig dag eller att 

bråka med grannen. Vidare kan sådana dagliga förtretligheter, om de händer dagligen, övergå 

till kroniska stressorer vilket kan orsaka att en person med svag KASAM känner sig ständigt 

frustrerad och upplever meningslöshet. Ungdomarnas missnöje med reglerna och de 

vardagliga konflikter som detta skapade skulle kunna likställas med dagliga förtretligheter. Då 

dessa verkar ha varit upprepande och dagliga kan de ha övergått till kroniska stressorer. Om 

detta är fallet kan problemen kring reglerna ha haft en negativ effekt på ungdomarna genom 

att de känt ständig frustration och meningslöshet i tillvaron. Detta kan ha haft negativa 

effekter på ungdomarna både under vistelsen på boendet men även på livet efter utflytt då 

dessa känslor kan finnas kvar då deras KASAM kan ha försvagats.  

     En av respondenterna utryckte även en oro när det gällde en specifik händelse under hans 

vistelse på boendet. Han berättade att en konflikt kring regler hade blossat upp mellan en 

boende och en personal som ledde till att ungdomen i fråga fick flytta från boendet. 

Respondenten menade att det inte går till så i en vanlig familj och att personalen heller aldrig 

hade satt sig ner och förklarat orsakerna till händelseförloppet. Detta ser vi som en viktig 

aspekt att lyfta upp även om det endast var en respondent som berättade om en sådan 

händelse. Detta kan ha orsakat en otrygghet, och om ungdomarna inte får en förklaring kan 

det göra att det utvecklas till en kronisk stressor då de kan känna en osäkerhet i om detta 

kommer hända även dem för en liten händelse. De har redan varit tvungna att flytta ett antal 

gånger och kan då uppleva tillvaron obeständig.  

 

Viktiga personer 

I resultatet framkom det att över hälften av respondenterna upplevde att deras god man inte 

uppfyllt sitt uppdrag och således inte bidragit med det stöd ungdomarna kände att de var i 

behov av. Trots detta utryckte flera av ungdomarna att de ändå klarat sig bra och att deras 

gode mäns insats varit okej. Detta kan tyda på att de har en hög grad av det som inom 

KASAM kallas hanterbarhet. Antonovsky (1987) menar att hanterbarhet innebär att en 

människa kan hantera olika situationer med hjälp av tillgängliga resurser. Det är möjligt att 

ungdomarna med hjälp av en tillgänglig resurs som exempelvis boendet har fått den hjälp de 

behöver som god man inte lyckats tillgodose. Så även om deras god man har misslyckats och 

kanske snarare ansetts vara en belastning har det till viss del vägts upp av att boendet har 

funnits där som stöd och hjälpt ungdomen så gott som möjligt.      

     Två ungdomar uttryckte en vilja att byta god man men ändrade sig sedan när de insåg att 

en sådan process är tidskrävande och komplicerad. Detta skulle kunna ses som skiftning 

mellan coping-beteendena primär och sekundär kontroll. Genom primär kontroll påverkar 

personen förhållanden med syftet att anpassa situationen efter egna önskningar, men vid 

sekundär kontroll anpassar personen sig i så stor utsträckning som möjligt till förhållanden 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Ungdomarna utövade till en början primär kontroll då de tog 

upp byte av god man med personalen som ett försök att förändra situationen. När de sedan 

fick informationen att situationen inte gick att påverka så enkelt som de kanske trodde 

anpassade de sig istället till situationen som den var, alltså sekundär kontroll. Detta orsakade 

dock i ett av fallen att ungdomen ångrade sitt beslut. 

 

Mötet med det svenska samhället och språket 

För att en människa ska ha hög KASAM behövs tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Westlund & Sjöberg, 2008). Antonovsky (1987) menar att begriplighet är en 

förutsättning för meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet handlar om att förstå sig själv, 

sin omgivning samt att känna sig förstådd (Westlund & Sjöberg, 2008). Det är troligt att dessa 

ungdomar som kommer till Sverige helt utan kunskaper i svenska språket och det svenska 
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samhället till en början har låg känsla av begriplighet då sådana kunskaper skulle kunna bidra 

till en ökad förståelse av sitt sammanhang, speciellt förståelsen av omgivningen och att de i 

vissa sammanhang inte känner sig förstådda på grund av kultur- och språkskillnader. Flera 

ungdomar har utryckt att de kommit till Sverige utan några som helst kunskaper om det 

svenska samhället, och utan det svenska språket är det svårt att inta sådana kunskaper. Utifrån 

detta ser vi att ett fokus på lärandet av det svenska språket är otroligt viktigt då detta kan öka 

ungdomarnas förståelse för sin omgivning, samt känna att de kan göra sig förstådda vilket i 

sin tur kan öka deras begriplighet. 

     Förståelse för det svenska samhället kan även tänkas vara viktigt för att öka begripligheten 

och KASAM. Genom en ökad förståelse för samhället och hur dess institutioner och 

organisationer är uppbyggda kan begripligheten öka då detta ökar deras förståelse av 

omgivningen. En ökad förståelse för svenska samhället kan även stärka deras självständighet 

och makt över sina liv då de får en ökad förståelse för omgivningen och även sin egen plats i 

tillvaron. Detta i enlighet med empowerment som menar att genom att uppliva människans 

inneboende egenskaper och förmågor samt genom att avlägsna hinder ökar en individs 

egenmakt (Askheim, 2007). Arbete som är inriktat mot empowerment kännetecknas av att 

man skapar möjligheter i situationer som annars kan tyckas stängda, och att uppmuntra till att 

hitta egna svar och nya vägar (Tengqvist, 2007). Genom att lära ungdomarna om de olika 

myndigheterna och de organisationer som de troligtvis kommer komma i kontakt med 

regelbundet kan de lära sig vart de ska vända sig när det uppstår ytterligare funderingar i 

framtiden, vilket stärker egenmakten. Utifrån intervjuerna kan vi se att ungdomarna har stora 

behov inom detta område och att de önskar att de hade mer kunskap inom detta vid utflytt från 

boendet. Detta kan således ses som ett viktigt område som behöver utvecklas för att ge 

ungdomarna en så gynnsam etablering som möjligt. 

     En viktig del i att skapa sig en fungerande vardag är att skaffa sig ett socialt kontaktnät 

som kan finnas som stöd i olika situationer. Majoriteten av ungdomarna pratade om att 

vännerna de fick på boendet var väldigt viktiga både under tiden på boendet och efter att de 

flyttat ut. En ungdom lyfte dock upp att han hade önskat att han hade fått någon typ av stöd i 

att ta kontakt med andra svenskar och speciellt ungdomar. Utifrån empowerment kan ett stöd i 

att utöka kontaktnätet ses som positivt. Genom att öka möjligheterna för möten mellan 

svenskar och de ensamkommande barnen ökar deras möjligheter till en rad olika faktorer. Om 

ungdomarna får svenska vänner kan det öka deras motivation att lära sig språket och det kan 

även leda till att ungdomarna pratar mer svenska. Svenska vänner kan även öka deras 

förståelse för samhället då de kan visa ungdomarna runt i det svenska samhället på ett 

naturligt sätt. Det bidrar även till en naturlig ingång i det svenska samhället och kan leda till 

ökad integration.  

 

Förberedelser inför ett liv efter boendet 

Nästan hälften av ungdomarna ansåg att de själva behövde få utforska och prova på vissa 

saker för att kunna lära sig det de behöver. Detta kan kopplas till empowerment som menar att 

människor är resursrika och kapabla om de bara ges rätt förutsättningar (Tengqvist, 2007). 

Det kan tänkas att ungdomarna gynnas av att själva få prova att utföra saker, och att boendet 

genom att skapa förutsättningar för detta ökar deras självständighet och initiativtagande. 

Genom att se ungdomarna som resursrika och kapabla kan ungdomarna anamma detta synsätt 

och då få ett självförtroende som gör det möjligt för dem att överkomma hinder. En av 

ungdomarna utryckte även att han upplevde att det var en stor kontrast att flytta ut då de hade 

varit väldigt strikta regler på boendet och att det sedan var svårt att klara sig själv. Det kan 

vara så att alltför strikta regler och för mycket kontroll orsakar att ungdomarna tappar den 

egna initiativförmågan och att ungdomarna blir mer hjälplösa än vad de egentligen är. Det kan 

resultera i att när de flyttar ut från boendet till egen lägenhet får de väldigt svårt att anpassa 
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sig då de är vana vid att någon annan tar allt ansvar. Empowerment menar att genom att 

minska en individs hinder kan denne skaffa sig makt, förmågor och ett ökat självförtroende 

(Payne, 2008). Dessa egenskaper är viktiga för att klara ett självständigt liv i det svenska 

samhället, och ett alltför kontrollerande boende som tar alltför mycket ansvar för den unge 

kan därför motverka syftet att de ska kunna klara ett självständigt liv. 

 

Livet efter gruppboendet 

Att flytta ut och att ha eget boende 

Samtliga respondenter pratade om att det var blandade känslor att flytta ut från boendet till 

egen lägenhet. I beskrivningarna av den första tiden återkommer ordet ensamhet i samtliga 

intervjuer och några pratade om svårigheter med att sova och att mörkret på kvällen var 

jobbigt. Utifrån teorin om coping-strategier kan det vara intressant att titta på hur de hanterade 

dessa svårigheter. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att en modell för att hantera yttre och 

inre krav är att antingen förhålla sig till svårigheter aktivt eller passivt. Författarna menar att 

om en person förhåller sig aktivt skaffar sig personen information och gör upp planer för 

förändring, vid ett passivt förhållningssätt undviks information och personen söker avledning. 

Ungdomarna har uppgett att de efter en tid har vant sig vid att bo i egen lägenhet och detta 

talar för att de mer eller mindre aktivt har löst de svårigheter som har uppstått. Tre ungdomar 

berättade att de inte upplevde att de lärt sig allt de behövde på boendet, men när de flyttat till 

egen lägenhet lärde de sig väldigt mycket och de upplevde det ändå som positivt att bli 

tvingade att göra det som krävs av dem för ett liv i eget boende. Även detta talar för att de 

hade ett aktivt förhållningssätt och att även om kraven ökade vid utflytt från boendet så 

klarade de av att hantera det och lösa de problem som uppstod. Detta går även att koppla till 

KASAM då det talar för att ungdomarna har en hög känsla av hanterbarhet. Antonovsky 

(1987) menar att om en människa har en hög känsla av hanterbarhet kan denne hantera de 

krav som uppstår i olika situationer med hjälp av de resurser som finns tillgängliga och att 

denne då har en balans mellan belastningar och resurser. Även om det verkar som att det var 

en stressfylld situation att vara ensam i den egna lägenheten verkar det som att det var en 

situation som de var redo för, då de tycks ha haft tillräckligt med resurser för att hantera detta.  

 

Viktigt stöd för ungdomarna 

Ungdomarnas berättelser talar för att ett stöd efter utflytt från boendet är viktigt för att de ska 

få en så gynnsam start på sitt självständiga liv som möjligt. En ungdom berättade även att han 

tyckte att det var svårt att fråga om olika saker på boendet på grund av svårigheter med 

språket och att det har varit lättare att lära sig saker efter att han flyttat från boendet. Enligt 

Tengqvist (2007) innebär arbete som baseras på empowerment att man skapar möjligheter och 

förutsättningar för en människa i situationer som annars kan tyckas stängda och att man ser 

människor som resursrika och kapabla. Det stödet som dessa ungdomar får efter utflytten från 

boendet verkar stärka och ge dem förutsättningar att lyckas lösa sina problem. Utifrån 

ungdomarnas berättelser går det att utläsa att de anser sig förberedas ytterligare på framtiden 

genom att de successivt kan lära sig det de behöver. Då ungdomarna utryckt att de inte tror att 

de hade kunnat lära sig allt man behöver kunna i en egen lägenhet tidigare på gruppboendet är 

verksamheter som erbjuder ungdomarna stöd efter utflytt behövliga verksamheter.   

Slutsatser 
Vår studie har inom flertalet områden visat liknande resultat som den tidigare forskningen och 

vi har inom några av dessa lyckats bidra med mer djupgående information. Till exempel har 

vi konkretiserat god mans betydelse för dessa ungdomar. Vi har även lyckats belysa att många 

av de svårigheter som ungdomarna upplever är direkt kopplade till gruppboendet, något vi 

inte har funnit i tidigare forskning.   
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     Vår studie har visat att det finns tendenser i ungdomarnas utsagor som tyder på att 

kommunikationen mellan ungdomarna och personalen på gruppboendet är bristfällig, bland 

annat när det gäller att förmedla regler på ett bra och tydligt sätt. Vår analys visar på att det 

finns en risk för att detta skapar kroniska stressorer som i sin tur kan sänka ungdomens 

KASAM och således deras mående.  

     Angående om ungdomarna upplevt att de blivit förberedda på ett liv efter boendet verkar 

det som att boendet har förmedlat tillräckliga kunskaper kring vardagssysslor såsom att laga 

mat och städa. Det finns dock andra saker som ungdomarna upplever att de inte har fått lära 

sig tillräckligt på boendet, exempelvis hur myndigheter fungerar.  Trots detta verkar de ändå 

lyckats klara av att självmant lära sig allt de behöver när de väl flyttat till ett eget boende. Det 

är tydligt att det stöd som de har via en insats från socialtjänsten är viktigt för dem och en bra 

stöttepelare i deras självständiga liv.      

     Ungdomarnas berättelser visar att de under årens lopp har stött på vissa svårigheter, vare 

sig det handlar om regler på boendet, förståelsen av det svenska samhället eller hur det har 

fungerat att bo i en egen lägenhet. Något som dock är tydligt är att ungdomarna lyckas klara 

av alla hinder som de stöter på och vår analys visar att de gör det med diverse coping-

strategier, samt att de verkar ha haft en relativt hög KASAM som har gjort att de klarat av 

dessa svårigheter.  

 

Diskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur ensamkommande ungdomar upplever stödet de har 

fått på ett gruppboende avsett för denna grupp. Vidare ville vi undersöka hur de upplever att 

stödet har förberett dem på ett självständigt liv samt hur de upplever stödet de har fått vid flytt 

till egen lägenhet. Vi anser att vi med hjälp av ungdomarnas berättelser och vår analys har 

lyckats besvara detta syfte. Dock vill vi nedan föra en vidare diskussion kring ett antal 

aspekter som har varit utmärkande i vår studie och som vi anser är värda att uppmärksamma. 

Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

Kommunikationen mellan boendepersonalen och ungdomarna 
En punkt som ungdomarna har tagit upp och pratat mycket om är gruppboendets regler. Att 

många av dem har uttryckt missnöje med reglerna kan ha att göra med något så enkelt som att 

de faktiskt är ungdomar. Regler kan i många fall vara en källa till missnöje i vanliga familjer 

och skulle då på ett liknande sätt även kunna vara det på ett gruppboende, som faktiskt är 

dessa ungdomars hemmiljö. De ungdomar som vi har intervjuat bodde dock på detta 

gruppboende för några år sedan och borde ha hunnit få lite distans till boendet och en mer 

nyanserad bild. Flera av dem har framhållit att konceptet med regler är bra och behövligt. 

Missnöjet har snarare legat i hur reglerna har använts av personalen och att det har varit 

aningen strikt. Vi anser att det faktum att missnöjet med reglerna har varit återkommande 

överväger det faktum att de är vanliga ungdomar och därför ser vi ett behov av att diskutera 

kring hur regler bör utformas och efterföljas på ett gruppboende för ensamkommande barn.  

     I början av studien beskriver vi kortfattat vad som står i den snabbguide till boendet som 

ungdomarna får när de flyttar dit. Boendet uttrycker att reglerna som finns där är till för att 

skapa ett förutsägbart och enkelt liv så att alla ska kunna känna sig lugna och trygga i sitt 

hem. Vi kan dock konstatera att ungdomarna i den här studien överlag inte har varit nöjda 

med de regler som boendet har haft och att de tycker att det har varit för strikt. Några har även 

pratat om att reglerna ibland har varit aningen oklara. Detta har i deras fall skapat känslor av 

oro och problem i form av att de inte har känt sig som hemma på boendet. Ungdomarnas 

utsagor skapar alltså en stor kontrast till boendets sätt att uttrycka varför man har regler och 

vad de ska leda till för ungdomarna. Vi tror helt enkelt att boendet behöver bli mycket 

tydligare i vilka regler som finns och framförallt varför de finns och hur både ungdomar och 
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personal bör förhålla sig till reglerna. Att ungdomarna känner att reglerna är alltför strikta och 

att det i viss mån gör att de inte känner sig som hemma på boendet är oroväckande, 

framförallt då gruppboendet faktiskt är det enda hem de har och hemmet måste få vara en 

stabil punkt i deras liv där de känner sig hemma och trygga. Självklart måste ett gruppboende 

ha regler, det är det ingen tvekan om, annars skulle det inte fungera att så många ungdomar 

bor under samma tak, men det måste finnas mer tydlighet i hur reglerna ska användas och 

appliceras på olika situationer. Framförallt tror vi det är viktigt att personalen är tydliga i 

kontakten med ungdomarna och förklarar varför just den regeln gäller i den situationen, det 

fungerar inte att bara hänvisa till vad reglerna säger utan att föra en vidare diskussion kring 

saken. Det är viktigt att dessa ungdomar får tydligare förklaringar, det skulle troligtvis även 

främja relationen mellan personal och ungdom. 

 

Användandet av tolk   

Något som vi har reagerat på är att ungdomarnas berättelser visar på att tolk har använts 

inkonsekvent vid introduktionen på boendet. Vad det beror på är svårt för oss att svara på men 

det skulle kunna bero på att boendet inte har några tydliga riktlinjer kring huruvida tolk bör 

användas vid introduktionen. Som vi har förstått utifrån respondenternas berättelser går 

boendets chef genom alla regler som finns på boendet under introduktionen, och om det då 

saknas en tolk vid det tillfället kan det leda till missuppfattningar och att ungdomen inte alls 

förstår vad det är denne skriver på. Det är viktigt att man från boendets sida hittar sätt och 

lösningar för att kunna säkerställa att ungdomen från första början faktiskt är införstådd med 

de regler som finns på boendet. Om det är så att den första genomgången av boendets regler 

med ungdomen brister, exempelvis på grund av avsaknaden av tolk, skulle det kunna vara en 

möjlig anledning till att ungdomarna i vår studie har visat ett så pass stort missnöje med 

boendets regler som de faktiskt har gjort. Det kan vara så att de från början inte blir inför-

stådda med regelverket och får en bild av att tiden på boendet ska bli något helt annat än vad 

det visade sig bli.  

 

Problematiken kring god man 
När det gäller god man finns det ett antal brister och vi anser att detta arbete behöver 

utvecklas på många områden. Vi har tidigare tagit upp att god man-uppdraget är otydligt och 

att ungdomarna i många fall har uttryckt ett missnöje med deras gode mäns insatser. Vi menar 

därför att det finns problem i många led när det gäller hanteringen av god man. För det första 

behöver god man uppdraget förtydligas då detta kan minska missförstånd och förenkla 

rekryteringen. För det andra behöver rekryteringen av gode män utvecklas för att de som 

tilldelas god man uppdraget ska vara rätt personer som passar för uppdraget. Vi ser att det kan 

finnas brister i detta system då så många av respondenterna uttryckt att de varit missnöjda 

med sina gode män, dessa gode män anser vi behöver utredas och eventuellt stängas av från 

uppdraget. I två fall har vi sett att boendet inte verkar ha uppmuntrat ungdomarna till att byta 

god man och istället förklarat att det är en lång och komplicerad process, vilket orsakade att 

ungdomen valde att inte gå vidare med detta och istället behöll sin god man. Även om 

ungdomarna behöver få en förklaring på hur processen går till och vad de har att vänta sig 

anser vi att boendet bör uppmuntra ungdomarna till att gå igenom detta eftersom god man är 

en så pass viktig person i deras etablering och kan vara ett betydelsefullt stöd. Det är viktigt 

att ungdomarna förstår att när man är missnöjd med något finns det system i Sverige som 

möjliggör att sådana åsikter ska kunna framföras och att de har möjlighet att förändra sin 

situation. Även om vi inte har insyn i hur processen att byta god man går till skulle vi vilja 

lyfta fram att, såsom ungdomarna förklarar den, verkar den vara väldigt invecklad. Denna 

process behöver eventuellt förenklas för att ett byte ska kunna vara möjligt inom en kortare 

tidsperiod. Dessa ungdomar kommer oftast till Sverige under senare tonåren och deras gode 
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män är därför tillsatta för endast ett par år och om då processen att byta god man är lång och 

utdragen kan det innebära att de inte hinner gå igenom den innan de fyller 18 år och då finns 

det ingen anledning att ens försöka. En bra god man är grundläggande i mottagandet av 

ensamkommande barn och ett utvecklingsarbete inom detta område är därför nödvändigt. 

 

Våra reflektioner av arbetet med ensamkommande ungdomar 
Vår studie har visat att de medverkande ungdomarna har med sig många både positiva och 

negativa erfarenheter från boendet. Oavsett vilka erfarenheter de har fått har de säkerligen 

bidragit till deras utveckling till självständiga individer som ska klara av ett framtida liv i 

Sverige. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa sju ungdomar som studien bygger på är olika 

individer som ser på saker och händelser på olika sätt. Ungdomarna kommer även från olika 

bakgrunder vilket säkerligen kan påverka deras upplevelser och erfarenheter från boendet. 

Dessa aspekter kan även ha påverkat ungdomarna i hur de hanterade att flytta ut till egen 

lägenhet, men det är tydligt att boendet har gett dem bra redskap i hur man klarar av 

vardagssysslor såsom matlagning, städning och tvätt. Däremot finns det andra saker som är 

önskvärt att ungdomarna får med sig från boendet, exempelvis viss ekonomisk rådgivning och 

ökad förståelse för det svenska samhället och framför allt hur olika myndigheter fungerar och 

arbetar.  

     En viktig aspekt att lyfta upp är att arbetet på gruppboendet i många fall kan vara 

komplicerat då dessa ungdomar kommer från en annan bakgrund och ett annorlunda samhälle. 

Vidare kan de under flykten ha fått ta väldigt stort ansvar för sitt eget liv vilket står i kontrast 

till hur de behandlas här i Sverige då de här ses som barn. Ytterligare en svårighet som 

boendet står inför är språket. Dessa hinder kan orsaka missförstånd oavsett hur väl personalen 

förmedlar information. Avslutningsvis vill vi även poängtera att även om vi tagit upp många 

negativa aspekter så finns det i ungdomarnas berättelser även skildringar av positiva minnen 

och personal som har utgjort ett stort stöd för ungdomarna.   

 

Förslag till vidare forskning  

Det finns ett stort behov av vidare forskning kring ensamkommande barn, dels då det har 

forskats relativt lite på området, dels då det är en stadigt växande grupp i Sverige. Det krävs 

mer specifik forskning kring ensamkommande barn och hur gruppboenden för dem bedrivs. 

Kunskapen om målgruppen är idag liten, vilket kan orsaka att arbetet inte blir ändamålsenligt 

och så bra som det skulle kunna vara. När det gäller gruppboenden för ensamkommande barn 

kan vi även se att det finns behov av vidare forskning kring hur boendet ska utveckla och 

tillämpa regler på ett bra sätt. Utöver detta anser vi att det finns behov av att undersöka hur 

tillsättning och uppföljning sker av god man-uppdraget. Det resonemang vi fört kring de 

brister som ungdomarna uttryckt kring sina gode män anser vi visar på att det finns behov av 

en utvärdering kring hur dessa tillsätts samt hur uppdraget definieras. Detta för att det inte ska 

vara godtyckligt och upp till varje god man att själv besluta hur engagerad denne ska vara. 

Det bör finnas tydligare riktlinjer, men hur dessa ska utformas behöver forskas vidare kring. 

Eftersom vår studie endast undersökt killar finns det även behov av forskning om hur tjejer 

upplever stödet på gruppboende. Det kan även vara motiverat att undersöka skillnader mellan 

könen och huruvida det påverkar deras upplevelser och etablering i samhället.  
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Rekommendationer 

Utifrån ungdomarnas berättelser, de analyser vi gjort och den diskussion vi för, så skulle vi 

vilja lägga fram några punkter i form av rekommendationer till gruppboenden för 

ensamkommande barn.  

 

 Gruppboendet behöver utveckla en tydlig introduktion för ungdomen när denne 

anländer till gruppboendet. De riktlinjer som finns behöver förtydligas och för 

ungdomens skull är det viktigt att tolk används konsekvent. En tydligare struktur med 

fasta riktlinjer leder till att alla ungdomar får samma förutsättningar vid inflytten, och 

detta kan leda till att de känner en större trygghet i vad som kommer att hända med 

dem.  

 Gruppboendet behöver skapa bättre möjligheter för ungdomarna att integreras i det 

svenska samhället. Detta inkluderar att exempelvis ta med ungdomarna till mataffärer 

och visa vad olika varor kostar. Det skulle även vara bra om ungdomarna får mer 

ingående beskrivningar av hur olika myndigheter arbetar, exempelvis skatteverket och 

försäkringskassan. Det är även viktigt att ungdomarna får stöd i att utveckla sociala 

nätverk utanför boendet, speciellt med svenska ungdomar.  

 Det finns behov av att utveckla de regler som finns på gruppboendet och framförallt 

hur boendet och personalen förhåller sig till och använder dessa. Det är viktigt att 

ungdomarna får rimliga förklaringar i de situationer som reglerna används, det räcker 

inte att bara referera till reglerna och tro att ungdomarna accepterar detta.  

 Det är viktigt att personal på dessa gruppboenden arbetar aktivt för att skapa 

förtroendefulla kontakter till ungdomarna. På så sätt kan man främja en ömsesidig 

respekt mellan ungdomarna och personalen, detta kan även skapa en tryggare och 

lugnare miljö för samtliga.  

 

 Avslutningsvis vill vi poängtera att god man-uppdraget måste förtydligas. Det behöver 

ske en utveckling i arbetet med rekryteringen av dessa för att försäkra att ungdomarna 

får en bra god man som tar sitt uppdrag på allvar och ger ungdomen det stöd som den 

har rätt till och, framför allt, är i behov av. Vi är medvetna om att detta inte är ett 

uppdrag för gruppboenden, däremot är det viktigt att personalen fungerar som ett stöd 

för de ungdomar som inte har bra gode män och att man avlägger rapporter till de som 

rekryterar och utser gode män när det inte fungerar.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 
Hej! 

Vi heter Sara och Amanda och utbildar oss till socionomer på Örebro Universitet. Vi håller 

just nu på och skriver ett arbete om ensamkommande ungdomar. Vi vill ta reda på 

ensamkommandes åsikter och upplevelser om tiden på och efter Pionjären. Vi vill veta vad 

ungdomarna tycker att de behöver för att de ska vara förberedda på ett liv i Sverige när de 

lämnar boendet. För att få reda på detta tänker vi utföra enskilda intervjuer på cirka 1 timme 

med 6-7 ungdomar. Vi kommer att spela in intervjuerna för att vara säkra på att vi får med allt 

som sägs. Ingen annan än vi kommer att få ta del av det ungdomarna säger till oss och 

namnen på de som intervjuas kommer inte att framgå någonstans i arbetet. Materialet från 

intervjuerna kommer heller inte att användas till något annat än vårt arbete. Ungdomen har 

rätt att välja att inte svara på en fråga om de inte vill och det handlar enbart om deras egna 

upplevelser, det finns inga rätt och inga fel.   

 

Intervjun kommer att innehålla två större teman: Vistelsen på Pionjären och Flytten till egen 

lägenhet.  

 

Vistelsen: Här kommer vi att prata med ungdomen om frågor som rör det stöd de fick på 

boendet, till exempel kring vardagliga sysslor, kontakt med familjen, hur svenska samhället är 

uppbyggt och fungerar och utvidgandet av det sociala nätverket i Sverige.  

 

Flytten: Här vill vi ta reda på hur ungdomen upplevde flytten från Pionjären, om denne kände 

sig tillräckligt förberedd och vilket stöd som erbjöds. Även lite kring hur ungdomen upplevde 

att vardagen fungerade efter flytten till det egna boendet.  

 

Intervjuerna kommer att ha en öppen struktur där ungdomens egna upplevelser påverkar 

frågeinnehållet.  

 

Om något är oklart tveka inte att fråga! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara och Amanda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Presentation 

- Syftet med studien 

- Inspelning 

- Du har rätt att välja att inte svara på en fråga 

- Dina upplevelser, finns inga rätt eller fel.  

- Vi avidentifierar era svar, inga namn kommer framgå osv.  

- Några frågor? 

 

Inledning 

- Vi kommer prata om den tid då du bodde på HVB-hem.  

- Hur många år har du bott på HVB-hem? 

 

Introduktion 

- När du kom till HVB vad var det första som hände? 

- Hur var den första tiden? 

- Hur upplevdes det? 

- Vad var det bästa som hände då/ som personalen gjorde/ de andra 

boende/socialsekreterare? 

- Vad hade du önskat fanns/gjordes? 

 

Vistelsen 

- Hur tycker du att det ät att bo på det sättet (HVB)? Varför? 

- På vilket sätt tycker du att personalen hjälpte dig? (vardagssysslor, ekonomi) 

- Om du tänker tillbaka på första tiden när du precis flyttat till egen lägenhet, var det 

något du önskade att du hade fått lärt dig? 

- Vilket stöd upplevde du att du fick i att förstå svenska samhället? 

- Vilket stöd upplevde du att du fick när det gällde kontakt med familj i hemlandet? 

- Vilket stöd upplevde du att du fick i att utöka kontaktnätet i Sverige? 

- Vilka/vilken person var viktigast för dig under tiden på HVB? 

- (Är denna person fortfarande viktig för dig?) 

 

Utflytten 

- Upplevde du att det var negativt eller positivt att flytta från HVB? Varför? 

- Vilket stöd i flyttprocessen fick du? 

- Vilka/vilken person var viktiga för dig precis efter flytten? 

- Vilka är de största skillnaderna mellan att bo själv och att bo med andra på 

gruppboendet och hur upplevde du den omställningen? 

- Vilka svårigheter upplever du med att bo själv från att bott tillsammans med andra? 

- Precis efter att du flyttat till egen lägenhet upplevde du att du fick det stöd du 

behövde? Vad fick du och vad hade du önskat få? 

- Vad är viktigast för dig i stödet efter flytten? Får du det eller saknas något? 

 

Avslut 

- Är det något du vill tillägga? 

- Har du något tips eller råd på vad som skulle behövas eller förbättras?  



 

 

- Ålder? 

- När kom du till Sverige? 

 

- Förklara för IP vad som kommer hända nu. Att vi kommer göra fler intervjuer och 

skriva ihop uppsatsen. Vill du se resultatet av intervjuerna innan vi lämnar in? Annars 

kommer du att erbjudas att läsa den färdiga rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


