
 

 

 

 

 

Vi ska visa killarna och vara bra 

förebilder 
Det sociala samspelet med fokus på etnicitet och genus mellan ensamkommande 

flyktingar och anställda på HVB hem 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsala Universitet 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Höstterminen 2015 
Kandidatuppsats i Barn – och Ungdomsvetenskap C 15hp 
Handledare: René Leon Rosales 
Examinator: Katarina Gustafson  

Av: Gunilla Karlsson 



1 
 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-hem med ensamkommande 

flyktingungdomar och dess personal interagerar med varandra med fokus på genus och 

etnicitet. Detta undersöktes genom sex semistrukturerade intervjuer, tre med personal på 

HVB-hem med ensamkommande pojkar mellan 14-19 år, samt tre av pojkarna på de olika 

boendena. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta kompletterades sedan med 

deltagande observationer på ett HVB hem med ensamkommande pojkar. Materialet 

analyserades utifrån socialkonstruktivistisk och organisatorisk teori. Resultatet av 

undersökningen visar hur personalen och pojkarna påverkar varandra i varje stund de 

socialiserar med varandra i det dagliga arbetet.  Verbalt talar de inte ofta om etnicitet eller 

genus men i sitt görande finns det ständigt närvarande. Arbetsplatsen är jämlik i regelverket 

men inte alltid i det praktiska arbetet, något man även ser i statistiken för samhället i stort. 

Organisatorisk makt kan slå ut både etnicitet och genuspåverkan men beroende på situationen 

kan den ibland inte göra skillnad alls.  

  

 

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, Etnicitet, Genus, Socialkonstruktivism, HVB-

hem.  

 

Abstract 

The aim of the study was to investigate how the employees and unaccompanied refugee 

children and are interacting with each other on a HVB-accommodation. The focus was set on 

gender and ethnicity. The research was made by six semi structured interviews with tree 

employees at HVB-accommodations for unaccompanied boys between the ages of 14 to 19 

and tree of the boys. The interviews were recorded and transcribed. This is then 

complemented by participant observation in a HVB home with unaccompanied boys. The 

material was analyzed using social constructivist theory and an organizational perspective. 

The results of the study show how staff and boys interact in every moment they socialize with 

each other in their daily work. Verbal they do not talk often about ethnicity or gender but in 

their campaign there constantly. The workplace is equitable in the regulations but not always 

in practice, something you see in the statistics for the society at large. Organizational power 

can knock out both ethnicity and gender impacts but sometimes don’t make a difference at all.  

 

Keywords: Unaccompanied refugee children, Ethnicity, Gender, Social Constructivism, 

HVB-accommodations.  
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Förord  

Jag vill passa på att tacka min handledare René Leon-Rosales för allt stöd, som hjälpt mig i 

mitt arbete och inte sväva iväg. Jag vill även tacka mina kurskamrater och lärare för alla bra 

diskussioner och erfarenhetsutbytande som hjälpt mig att genomföra detta arbete. Jag vill 

även tacka mina intervjupersoner som gjorde det möjligt för mig att göra denna studie. Till 

sist ett stort tack till pojkar och kollegor på min arbetsplats, ni har alla berikat mitt liv och i 

stor grad påverkat min syn på andra människor, etnicitet och på Sveriges möjligheter i 

framtiden.  
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Inledning 
När jag var yngre läste jag Wilhelm Mobergs fyra böcker Utvandrarna, Invandrarna, 

Nybyggarna och till sist även Sista brevet till Sverige. Böckerna handlade om svenska unga 

män och familjer som emigrerade till drömlandet Amerika. Språket var lite krångligt tyckte 

jag då, men det var en hisnande historia om den krävande resan och om livet i det nya landet. 

Jag hade sett serien på Tv men ville ändå läsa böckerna eftersom jag alltid tyckt om att tänka 

egna bilder till text jag läser. Jag kunde inte förstå hur någon frivilligt kunde lämna det 

invanda för att ge sig ut i något som man inte vet var det slutar någonstans. Några av dem som 

lämnade vårt land var nog äventyrare och trodde sig finna rikedom i det nya landet, medan 

andra bara försökte ta sig från svält och elände för att försöka skapa sig en framtid. Idag är 

kanske Sverige det nya Amerika, drömlandet där man kan skära guld med täljkniv eller 

kanske helt enkelt landet där det finns möjlighet till ett drägligt liv. Mitt stora intresse är just 

de unga som tar sig till nytt land utan sina föräldrar och dessa är till stor del unga pojkar. Hur 

hanterar de unga ensamkommande flyktingpojkarna sin situation i det nya landet?  

Sverige idag har fått del av de stora flyktingströmmar som kommer från krigshärjade länder. 

Många av de flyktingar som når Sverige är ensamkommande barn och ungdomar som behöver 

ett stort stöd av det svenska samhället. Ett ensamkommande barn är en person som är under 

18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står 

utan sådan ställföreträdare. Dessa unga ensamkommande flyktingar placeras i ett boende där 

deras fysiska och mentala hälsa skall tillgodo ses. De skall lära sig sitt nya hemlands lagar, 

rättigheter, skyldigheter, normer och värderingar för att kunna fungera i samhället. De 

normer, värderingar och sociala koder som de unga pojkarna har med sig från sin tidiga 

uppväxt kan skilja sig markant från de som gäller i det nya landet. Hur fungerar integrationen 

för de unga pojkarna och rustas de till ett liv i gemenskap med andra eller till utanförskap i 

svenska samhället?  Kommer de att ha nytta av sina tidigare kompetenser så som 

språkkunskaper och kunskaper av andra kulturer? Mitt intresse är hur de anställda på Hem för 

vård och boende och pojkarna interagerar i vardagen. Hem för vård eller boende, i 

fortsättningen förkortat till (HVB), är institutioner inom socialtjänsten, huvudsakligen för 

barn och ungdom med sociala problem eller för missbrukare av alkohol eller narkotika. 

Benämningen infördes när socialtjänstlagen (2001:453, SoL) trädde i kraft 1982. Tidigare 

benämningar var bl.a. barnhem, ungdomsvårdsskola och barnavårdsanstalt. Hemmen kan 

drivas av staten, landsting eller kommuner men också, efter särskilt tillstånd, av bolag, 

förening, samfällighet, stiftelse och enskild person. Tillstånd ges av länsstyrelsen efter 

utredning av socialkonsulent och länsstyrelsen utövar tillsyn. Varje kommun ansvarar för att 

det finns tillgång till hem för vård eller boende för enskilda och familjer (NE). När dessa 

HVB hem fylls med unga pojkar av blandad etnicitet och den personal som ansvarar för den 

dagliga omsorgen är män och kvinnor i olika åldrar och av blandad etnicitet. Kommer detta 

att inverka på hur pojkarna upplever sin omgivning och deras syn på genus och etnicitet? Jag 

vill ta reda på hur de anställda hanterar det i det dagliga arbetet med att socialt anpassa de 

unga pojkarna till det svenska samhället. Hur arbetet på institutionerna ter sig organisatoriskt 

och hur pojkarna själva uppfattar sin situation.  Carina en av mina informanter beskriver sitt 

arbete på detta vis – Vi ska visa killarna och vara bra förebilder. Vi ska visa hur jämlikhet 

fungerar genom att göra och visa med vårt beteende hur jämlikhet fungerar.  

 

 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barnav%C3%A5rdsanstalt
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Syfte  

Jag vill undersöka hur personalen på HVB hem och de boende flyktingungdomarna 

interagerar med varandra och vad detta säger om de föreställningar, rutiner och 

organisationsstrukturer som finns i det dagliga arbetet för personalen och i vardagen för 

pojkarna. 

 

Frågeställningar 

 
Hur påverkar kön och etnicitet mötet mellan personal och ungdomarna? 

Vilka föreställningar om ungdomarnas etnicitet och genus finns hos personalen? 

Hur förstår ungdomarna sin situation gällande etnicitet och genus i den dagliga samvaron med 

varandra och personalen? 

 

Bakgrund 

Under denna rubrik kommer en historisk tillbaka blick om HVB hemmens uppkomst till den 

situationen som vi ser idag. Den beskriver hur utvecklingen med allt flera ensamkommande 

barn påverkat HVB hemmens funktion och arbetssätt. Hur de ensamkommande barn och 

ungdomar asylansökningar behandlas och även lite om tillsynen av kvaliteten på vården på 

HVB hemmen.   

Utvecklingen av omhändertaganden av barn och ungdomar i institutionellvård har i stor skett 

på liknande sett i Västeuropa och något senare i Östeuropa. Den institutionella vården har gått 

från att tillfredsställa barn och ungdomars materiella och fysiska behov till att även innehålla 

någon form av socialt arbete. Institutionsvården har minskat i omfattning både i antal hem och 

platser i det flesta länder under senare år. Det stora institutionerna har lagts ned och i stället 

har en småskalighet med mer ”hemkänsla” blivit alternativet. Kvalitet i stället för kvantitet, 

där tanken var att utvecklingen ska gå från att ersätta föräldrar till att vara ett komplement till 

dessa (Sallnäs, 2000). I Sverige kom den första barnavårdslagstiftningen 1902 och den bestod 

av tre olika lagar. En reglerade tillsynen av fosterbarn, en lag om behandling av minderåriga 

förbrytare och den sista angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade 

barn. En del av motivet var att klara uppdraget med en allmän skola där lagstiftningen 

skapade reglerade möjligheter för skolan att kunna avskilja vissa barn (Severinsson, 2010).  

Nästa stora steg i svensk lagstiftning var Socialtjänstreformen 1980 som blev den stora 

förändringen i vården av barn och ungdomar. Ambitionen i reformen var att vård skulle ske i 

blygsam omfattning och att fosterhem var att föredra. HVB hem och § 12 hem skall vara 

främst för akuta problem eller vid grova störningar. Under denna utveckling blev de mjukare 

namn på verksamheten så som fosterhem – familjehem, specialhem – HVB och 

Ungdomsanstalt – särskilt boende (§12 hem) och samtidigt ökade man kompetensen på 

personalen och även personaltätheten (Sallnäs, 2000). Den historiska utvecklingen i Norden 

har skett parallellt när det gäller barnavårdslagar, barnavårdsnämnder och 

barnavårdsinstitutioner till något som kallas den nordiska modellen. Den nordiska modellen 

står för en slående parallellitet vad gäller historisk utveckling av barnavårdssystemen. De kom 

till ungefär samtidigt – i skiftet mellan 1800- och 1900-talet – och fick en liknande 
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uppbyggnad med barnavårdslagar, barnavårdsnämnder och barnavårdsinstitutioner. Även om 

lagstiftningen är liknande finns emellertid stora skillnader i praxis för vilka barn som placeras 

utanför hemmet. Danmark har nästa dubbelt så många barn i placeringar jämfört med de 

övriga nordiska länderna. Danmark och Sverige har flest placering av äldre barn medan 

Finland och Norge främst placerar yngre barn. De nationella skillnaderna i Norden hänger 

samman med olika prioriteringar och värderingar inom den sociala vården och vilka resurser 

som finns tillgängliga. Sammanfattningsvis kan man säga att även om skillnader i 

begreppsapparat och grundstruktur mellan norra respektive södra Europa så sker utvecklingen 

i samma riktning. Färre och mindre institutioner, professionalisering av personalen, arbete 

med förbättrad kontakt med vårdnadshavare (Sallnäs, 2000).  

 

Lite om utvecklingen av den institutionella vården finns i rapporten statistik över 

socialtjänstens insatser för barn och unga år 2013. Rapporten beskriver de insatser som är 

individuellt behovsprövade och som beslutade enligt socialtjänstlagen. Bland pojkar 13– 17 år 

har andelen i befolkningen som placerats på HVB hem ökat markant under perioden 2006–

2013 från 0,25 till 1,71 procent. Ökningen utgörs till största delen av pojkar med annan 

vårdnadshavare än förälder eller förordnad vårdnadshavare. Den 1 november 2013 hade cirka 

22 700 barn och unga heldygnsinsats. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland 

barn och unga med insats den 1 november 2013 oavsett kön. Nästan 32 600 barn och unga 

hade heldygnsinsats någon gång under år 2013. En tänkbar förklaring till ökningen är att den 

utgörs av ensamkommande flyktingbarn (Socialstyrelsen, 2013). Sedan sommaren 2006 har 

antalet ensamkommande barn ökat i stort sett oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser 

med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och de barn som beviljats 

uppehållstillstånd. 

 

Bilden nedan visar utvecklingen av ensamkommande flyktingar till Sverige 

( Migrationsverket, 2015 c).

 
 

Enligt Migrationsverket (2014) förklaras denna ökning med att fler människor än någonsin 

har tvingats på flykt undan våld och förföljelse i världen. Orsaken är bland annat krig och oro 

i Mellanöstern, Afrika och andra länder. I Syrien som är ett av de svårast drabbade länderna 
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har flyktingkatastrofen vuxit ytterligare i omfattning. Över 4 miljoner människor har lämnat 

det krigsdrabbade landet och flertalet har sökt skydd i Turkiet som har tagit emot nästan 2,9 

miljoner flyktingar. Många har även sökt skydd i andra grannländer så som Libanon som 

nästan tagit emot 1 miljon, Jordanien, Irak och Egypten har även de fått stora mängder av 

flyktingar som sökt skydd. Till Sverige har cirka 70 000 av dem har sökt sig sedan konflikten 

startade 2011(UNHCR, 2015). Under 2014 sökte sig 650 000 människor till EU i hopp om 

skydd undan krig och förföljelse, av dem kom ungefär 81 000 personer till Sverige 

(Migrationsverket, 2014).  

Sedan den 1 juli 2006 gäller att staten, genom Migrationsverket (som har huvudansvaret för 

mottagande av alla asylsökande) ska anvisa en kommun som i sin tur ska ordna ett boende för 

barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom ramen för socialtjänsten. Att ta 

emot ensamkommande barn och unga är en angelägen och utmanande uppgift. Det är 

socialtjänstens ansvar att se till att barnen och ungdomarna erbjuds ett tryggt och säkert 

boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling. Socialtjänsten 

har även ett ansvar för att se till att barnen och ungdomarna får tillgång till lämplig utbildning 

samt behövlig hälso- och sjukvård och tandvård. En betydande del av den ökning under de 

senaste åren av heldygnsplaceringar inom kategorin pojkar 13–20 år, som rapporterats av 

kommunerna till den officiella statistiken, utgörs av ensamkommande asylsökande barn och 

unga som placerats vid ett hem för vård eller boende (Socialstyrelsen, 2013). 

 

I Sverige arbetar man med asyl enligt Dublinförordningen som är grundstenen i det 

gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med Dublinförordningen är att fastställa en 

ansvarig ”Dublinstat” (EU-stat eller Norge, Schweiz, Island eller Liechtenstein) som ska 

pröva en utlännings asylansökan. Migrationsverket börjar med att undersöka vilken stat som 

är ansvarig i samband med att en asylansökan lämnas in. Om den sökande är 

ensamkommande barn och har en familjemedlem i en Dublinstat ska det landet avgöra 

asylansökan om det är för barnets bästa, eller om barnet redan har fått sin asylansökan slutligt 

prövad i en annan Dublinstat är den staten ansvarig för att återta barnet. Har den sökande har 

familj som beviljats skydd eller befinner sig i asylprocessen i en annan Dublinstat ska det 

landet även pröva den sökandes asylansökan, samma sak gäller även sökande som har 

uppehållstillstånd eller visering i någon Dublinstat. Om en yttre gräns passerats utan tillstånd 

ska prövning ske i landet där passagen skett. För att utreda vilken medlemsstat som enligt 

Dublinförordningen ska ansvara för en asylansökan ställer Migrationsverkets personal frågor 

om resväg, tidigare tillstånd, och om den sökandes familj. Alla asylsökande som är 14 år eller 

äldre får också lämna fingeravtryck när de registrerar sin ansökan. Fingeravtrycken registreras 

i databasen Eurodac. På så vis kan en slagning i Eurodac berätta om den asylsökande redan 

har ansökt om visering, rest in utan tillstånd eller har en ansökan om asyl i en annan 

Dublinstat (Migrationsverket, 2015 a). Dessa regler kan påverka de ensamkommande barnens 

tystnad i samband med möten med auktoriteter så som socialsekreterare. Reglerna är rigorösa 

och svåra för ett barn eller ungdom att sätta sig in i och därför kan tystnad vara ett alternativ 

att välja för att inte riskera att bli skickade ut ur landet.  

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på 

besked i asylärendet. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalats en statlig 

ersättning till kommuner och landsting. Kommunerna ansvarar i sin tur för ensamkommande 

barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som 

har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kommunerna väljer själva hur de ensamkommande 

barnens boende ska ordnas. Socialnämnden har i uppdrag att utreda barnet före eller i 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande.html
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samband med en placering. Nämnden är även skyldig att verka för att alla barn som placeras 

utanför det egna hemmet får en lämplig utbildning och en god hälso- och sjukvård. Det 

innebär att det är socialnämnden i den anvisade kommunen som har ansvar för barnet och att 

hennes eller hans behov av boende och annat stöd som föreskrivs i 2 kap. 1 § SoL tillgodoses. 

Placeringsbeslutet enligt SoL kan innebära att barnet placeras i ett HVB hem för 

ensamkommande barn och unga, familjehem (inklusive nätverkshem) eller jourhem 

(Migrationsverket, 2015 b). Många HVB hem går idag mot att ha en allt större andel 

ensamkommande.  

En jämförelse mellan HVB för behandling och HVB för ensamkommande barn visar ingen 

skillnad i utbildningsnivån bland personalen när det gäller antal socionomer. I HVB för 

ensamkommande barn är det dock vanligt med anställda som saknar utbildning utöver 

gymnasiet eller har en utbildning som inte är inriktad mot beteendevetenskap. I den senare 

gruppen ingår en del pedagoger, men i övrigt är det en stor variation med bland annat 

personer med magisterexamen i mänskliga rättigheter. I några verksamheter för 

ensamkommande barn var större delen av personalgruppen högutbildade akademiker med 

examen bland annat inom området mänskliga rättigheter och migration. Man skulle kunna 

förvänta sig större skillnader mellan verksamhetskategorierna när det gäller utbildad personal 

eftersom det under de senaste tre åren startat så många nya HVB för ensamkommande barn. 

Dessa har ökat kontinuerligt sedan 2011 och utgör år 2013 cirka 45 procent av alla HVB. 

Många finns dessutom i regioner där det kan vara svårt att rekrytera personal med 

högskoleutbildning. Jämfört med övriga HVB har fler brister uppmärksammats i HVB för 

ensamkommande. Skillnaderna har dock inte varit stora och en hel del av bristerna kan 

förklaras med att verksamheter var nystartade. Bristerna har sedan rättats till, oftast till 

nästföljande inspektion (IVO, 2013a). I Sverige har man för att öka kvaliteten för 

vårdplaceringar för unga både i vård och utredning aktivt arbetat fram ett gemensamt 

system.  För att ge de unga som placeras i dygnsvård goda förutsättningar att lyckas med sin 

behandling så arbetar socialtjänsten i de flesta kommuner enligt ett handläggnings- och 

dokumentationssystem som kallas Barns behov i centrum (BBIC). Där barns 

utvecklingsmässiga behov kan beskrivas utifrån sju så kallade behovsområden: hälsa, 

utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, 

socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv, dvs. sin egen omvårdnad. De olika 

behovsområdena kan samverka med och påverka varandra. BBIC ger en struktur för att 

systematiskt hämta in uppgifter om, dokumentera och följa upp barns och ungas behov av 

insatser. Systemet är ursprungligen ett engelskt system som Socialstyrelsen har 

vidareutvecklat och anpassat till svenska förhållanden. Idag används systemet i nästan alla 

kommuner (Socialstyrelsen 2013 a). Detta system kommer de unga ensamkommande 

pojkarna till godo då även HVB hemmen till stor del arbetar enligt samma modell för att svara 

mot socialtjänstens efterfrågan när det gäller behandling och dokumentation.  
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Tidigare forskning 
Vad har tidigare studier visat när det gäller ensamkommande unga flyktingar och vad skriver 

forskningen om hur den institutionella vårdens påverkan på de unga pojkarnas syn på kön och 

etnicitet?  Här har jag använt mig av min egen forskningsöversikt HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE 

Som gjorde tidigare under kursen och sedan har jag genom de referenser jag använde mig av 

där sökt vidare genom deras referenser i sina rapporter och avhandlingar. Vidare har jag sökt 

på Swepub, Google Scholar och DIVA efter genus, etnicitet, ensamkommande flyktingar och 

HVB hem. Jag gjorde även sökningar på engelska ord för att hitta internationella studier, 

unaccompanied refugee, children, ethnicity, gender, social constructivism, HVB-

accommodations. Det är dock svårt att hitta internationell forskning som stämmer in på alla 

nyckelord då just förekomsten är HVB hem skiljer sig mycket mellan olika länder, detta fenomen 

benämndes i den historiska tillbakablicken.  

 

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar  
Ensamkommande asylsökande barn är enligt FN: s flyktingkommissariat, är någon under 18 

år som har separerats från föräldrar och andra vuxna vårdgivare, gör anspråk på flyktingstatus 

och behöver vård och skydd i det landet där de söker asyl. Under de senaste åren har 

internationella studier om dessa barn och ungdomar genomförts som till exempel Fostering 

Unaccompanied Asylum-Seeking Young People (Wade et al, 2012) och The Sound Of Silence (Kohli, 

2009). Detaljer om deras liv och förhållanden har börjat kartläggas i samband med deras 

praktiska och psykosociala välbefinnande efter ankomsten. Oavsett varför de lämnar sin 

ursprungliga värld och hur man hittat sin väg i nya landet, blir de synliga för socialarbetare i 

och med sin inresa och i och med att de söker skydd. Kohli har i studien The Sound Of Silence, 

undersökt befintlig litteratur om tystnad i livet för ensamkommande barn samt en rapport från 

intervjuer som genomfördes med kommunala socialarbetare om hur de hanterade sina försök 

till att framkalla svar på ensamkommande barn under sådana omständigheter. Studien 

beskriver den tystnad som ofta uppstår i de unga ensamkommande flyktingarnas möte med 

auktoriteter.  Vilka är då de ensamkommande barn och ungdomarna och vad har hänt innan de 

kom till det ”nya” landet. Internationellt visar studier från Storbritannien att resan till det nya 

landet i sig är ofta mycket svår och traumatisk, full av risker och osäkerhet, och oftast slutar i 

en tveksamt välkomnande till det nya landet. Den dominerande frågan är varför de söker asyl, 

den bevisning som stöder detta påstående och upprepade förhör av grundval av detta 

påstående. Yrkandet om asyl är i sig en mycket svår process, också full tvivel och 

misstänksamhet, men med en mer visst resultat - de flesta asylansökningar avslås. En studie 

på ensamkommande asylsökande barn (Kohli, 2009) noterar att de ibland hellre tiger istället 

för att berätta om deras ursprung och omständigheter när den konfronteras med auktoriteter, 

däribland socialarbetare. Om hur de val de gör om att prata och inte talar kan hindra eller 

underlätta. Litteraturen tyder på att tystnad är ett komplext fenomen i förhållande till barn och 

påtvingad migration, och kanske till alla utsatta barn som växer upp under osäkra 

förhållanden. Totalt verkade de att väga upp nackdelarna och fördelarna med tystnad, 

tillsammans med en utvalda berättelser om flykt, offer och uthållighet (Kohli. 2012).  

 

Wade, Sirriyeh, Kohli, & Simmonds rapport från 2012 Fostering Unaccompanied 

Asylum-Seeking Young People beskriver situationen för unga ensamkommande flyktingar i 

Storbrittanien. Deras studie grundar sig i en sammanställning av flera myndigheters 

information, enkäter till fosterfamiljer samt intervjuer med fosterföräldrar och unga flyktingar 

samt fokusgrupper som till exempel socialarbetare. Studien visar att det inte är känt hur 
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många ungdomar misslyckas under den resa eller så mycket om de erfarenheter de som 

drabbas får utstå, men för att överleva indikerar en beslutsamhet, resiliens och känsla av hopp 

som är nästan ofattbar. Dessa egenskaper betyder för den unga personen och för det nya 

landet en källa till enorm potential. I rapporten beskrivs hur unga asylsökande placerats hos 

fosterföräldrar som visat ett stort engagemang för ungdomarna i deras vård. De hade inte bara 

öppnat sina hem, men i många fall hade låtit ungdomar att göra ett avtryck på det kulturella 

livet och praxis deras familjer. Genom att vara adaptiva, flexibla och villiga att dela med sig 

av sitt liv. Många fosterföräldrar och ungdomar hade lyckats skapa ett nätverk av 

familjeliknande relationer som hjälpt unga människor att bosätta sig, frodas och utforska livet 

inom och utanför placering. Inte alla ungdomar var här lyckligt lottade, vissa unga har bara 

funnit ett tillfälligt hem, deras möjligheter till nya relationer var oundvikligen mycket mer 

begränsad. Fosterföräldrar som tog emot flyktingungdomar i sitt hem fick hantera många 

utmaningar. Ungdomars berättelser är ofta smärtsamt att bevittna och inte sällan kan det 

uppstå beteendemässiga problem, motstånd för regler eller även pressade extra materiella 

resurser på ett sätt som skapade spänning. Fosterhemmen berättar även om spänningar som 

berör det kulturella gränser som framkommit i samband med könsroller, normer och seder. 

Dock, där dessa var övervinnas, ungdomar tenderade att bosätta sig och utveckla nya känslor 

och tillhörighet. Utbudet av stöd för boende som för närvarande finns för denna grupp är 

alltför begränsad och kräver expansion. Kommunerna är också under ökat tryck, medan 

antalet foster placeringar är relativt statisk, de krav som ställs på dem växer och fler barn 

kommer in i vårdsystemet. Det finns oro för att situationen för ensamkommande ungdomar 

kommer att förvärras. Detta är verkligheten i den lågkonjunktur som idag råder i 

Storbritannien. I rapporten råder det ingen tvekan om att bra fosterhem kan göra en positiv 

skillnad för livet för många ensamkommande ungdomar. Men i vilken utsträckning 

ensamkommande ungdomar 

kommer även fortsättningsvis att ges denna möjlighet, det får tiden utvisa. (Wade, et al, 2012 

s, 9). Dessa studier berör de svårigheter och möjligheter som finns i att fostra 

ensamkommande flyktingungdomar, i Storbritannien har man valt att främst använda 

fosterfamiljer medan Sverige har valt att både använda fosterfamiljer och HVB hem för denna 

utmaning. 

 

Ensamkommande barns behov 
I studien Ensamkommande men inte ensamma konstaterar Marie Hessle att även om många av 

barnen vid ankomst till Sverige hade olika typer av psykosociala problem så mådde de, efter 

tio år, bra och de flesta hade etablerat sig väl i Sverige. Avhandlingen är en 10-årsuppföljning 

av ensamkommande asylsökande barns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige 

och Hessle skrev doktorsavhandlingen efter många år av praktiskt psykologarbete med 

flyktingbarn och deras familjer. Annan forskning studerad av Hessle (2009) har konstaterat att 

ensamkommande barn ofta lider av psykisk ohälsa. Den forskningen i hög grad inriktad på 

barnets första tid i värdlandet och under asylprocessen. En nyckel till framgång är enligt 

Hessle sysselsättning. Forskningen visar även att skolan är viktig för sysselsättningen men 

även för ensamkommande barns integration. Skolan skapar kontakter och struktur i barnens 

vardag. Detta ger en känsla av trygghet och välmående. Barnen behöver även ett 

transnationellt nätverk, vilket innefattar kontakt med släkt och vänner i hemlandet. De 

ensamkommande barnens situation och identitet kan förstås utifrån flera dimensioner. Till 

detta krävs även en boendemiljö som är tillåtande gentemot barnets kultur, något som 

underlättar integrationen i det nya landet (Hessle, 2009 s, 143).  
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Hur kön och etnicitet påverkar vården  
I tidigare forskning så som Gruber (2013), Vogel (2012)  och Severinsson (2006) kan man 

läsa att de sociala praktikerna på institutionerna genomsyras av såväl etnicitet som kön och 

utgör en central aspekt i institutionernas vardagliga relationer och interaktioner både mellan 

personal och mellan personal och ungdomar. Kön kan ibland betraktas som den mest 

grundläggande samhälleliga fördelningsprincipen, inte minst i det sociala arbetet och vården 

vid institutioner som nästan undantagslöst bedrivits könsuppdelad. Klasstillhörighet och 

etnisk bakgrund kanske inte har lika stor påverkan i vårdens organisering, men betydelsen av 

etnicitet uppmärksammas alltmer (Vogel, 2012). Etnicitet och kön har betydelse för 

institutionspersonalens förhållningssätt och tolkning (Gruber, 2013).  Vidare finns en uttalad 

vilja att utöka vårdpersonalen kulturkompetens genom att rekrytera personal med annan 

kulturell bakgrund. Eftersom andelen ungdomar som med annan etnisk bakgrund en svensk 

ökat på institutionerna ställs hemmen inför nya utmaningar. Argumentet för att anställa 

personal med utländsk bakgrund är att de anses bättre lämpade att förstå sig på annan kultur 

än ”svensk”. Viktigt i sammanhanget är att tolkningen av kultur, avgränsas till dem som 

identifieras med en ”icke-svensk” bakgrund. Kultur görs alltså varken till förklaring eller 

lösning när det handlar om killar och personal som identifieras med den etniska 

majoritetsbefolkningen. Det förekommer det inte några resonemang om att ”svenska” killar är 

mer följsamma mot ”svensk” personal till motsats till personal och ungdomar av annan etnisk 

bakgrund. Idén om kulturell olikhet framträder uteslutande i reflektioner rörande enskilda 

killar med annan etnisk bakgrund än svensk (Gruber, 2012). 

Ett ideal, uppger de anställda på ungdomsboenden är att ha både en kvinnlig och en manlig 

personal knuten till grupperna, vilket ger associationer om en ‛mamma‛ och ‛pappa‛ och ett 

återskapande av familjen som tankefigur. Kön är på samma gång både frånvarande och 

närvarande i institutionspersonalens diskussioner. Frånvarande i den meningen att kön 

framstår som tämligen oreflekterat i det löpande arbetet. Närvarande genom att kön bland 

annat utgör en fråga i relation till avdelningarnas bemanning och teamsammansättning. Frågor 

om säkerhet aktualiseras i relation till teamens könssammansättning. Det kan handla om en 

outtalad men ändå rådande könsordning, vad kvinnor anses klara i arbetet på avdelningsnivån 

i förhållande till män.  På avdelningarna tillämpas ofta principen en kvinna och två män i 

arbetsteamen, alternativt en så kallad ”fifty-fifty”-sammansättning när teamen består av fyra 

personer. Argumenten om ”fifty-fifty” lyfts fram som ett ideal, grundat i tanken att män och 

kvinnor är olika och därför kompletterar varandra (Serverinsson, 2006).  

 

Samtidigt finns en viktig kritik som framförts i studier om institutionella vård, att bemötande 

och behandling utgår från en manlig norm (Gruber, 2013, s 10). Könets betydelse på 

institutionen som kvinnlig anställd är att du är lämplig för arbetet som behandlingsassistent 

om du inte väcker killarnas sexuella åtrå. Det ses som en nödvändighet att kvinnor kan sätta 

gränser för killarnas sexuella utspel. Den kvinnliga behandlingsassistent som inte klarar ut 

detta omtalas som en belastning för de (manliga) kollegorna. Kvinnor i vården ska gärna vara 

lite äldre, feta eller fula och därmed inte väcka åtrå och i linje med detta antas de inte heller 

bli föremål för killarnas sexuella fantasier. Dessa kvinnor som är bärare av dessa egenskaper 

framställs i stället som mammatyper med en frånvarande sexualitet. Killarnas sexualitet 

omtalas å ena sidan som naturlig för deras ålder och kroppar. Det uppfattas som naturligt och 

normalt att killarna beter sig så mot (unga) kvinnor. Unga killar uppfattas helt enkelt fungera 

på detta sätt.  
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Jag har liksom Gruber tagit utgångspunkten för ovanstående tankegångar från Butlers 

terminologi, den heterosexuella matrisen, där män känner begär till kvinnor och vise versa. 

Enligt den heteronormativa tankelogiken framträder sexuella laddningar mellan killarna och 

unga kvinnor i personal som naturliga. Detta innebär samtidigt att en möjlig attraktion mellan 

killarna och (ung) manlig personal omges av tystnad. Personalgruppens män sammanförs inte 

med sexualitet i relation till institutionens killar vilket gör att möjliga homo- och bisexuella 

laddningar negligeras. Här spelar även ålder in där äldre inte räknas i sexualitetens 

attraktionsfält (Gruber, 2013). Å andra sidan ses killarnas kvinnosyn som problematisk, deras 

förebilder kanske har varit tvivelaktiga och att de därigenom tillägnat sig en diskutabel syn på 

kvinnor och sex. Killarnas sexualitet och hur denna tar sig uttryck förklaras med andra ord 

utifrån både biologi och sociala perspektiv. Mäns närvaro på avdelningen är att deras kroppar 

sägs signalera ett fysiskt övertag gentemot killarna. Det är den manliga kroppen som 

förväntas agera garant för säkerheten och i denna praktik tenderar kvinnliga 

behandlingsassistenter att ses som ett problem (Gruber, 2013).  

 

 

Grubers studier visar att på HVB hemmen finns en uttalad vilja att utöka vårdpersonalen 

kulturkompetens. Detta gör hemmen genom att rekrytera personal med annan kulturell 

bakgrund. Andelen ungdomar med annan etnisk bakgrund en svensk ökat på institutionerna 

och i och med detta ställs HVB hemmen inför nya utmaningar. Att anställa personal med 

utländsk bakgrund förklaras med att de anses bättre lämpade att förstå sig på annan kultur än 

”svensk”. Här är tolkningen av kultur, avgränsas till dem som identifieras med en ”icke-

svensk” bakgrund. Det förekommer däremot inte några resonemang om att ”svenska” killar är 

mer följsamma mot ”svensk” personal till motsats till personal och ungdomar av annan etnisk 

bakgrund. Idén om fördelen kulturell olikhet framträder uteslutande i reflektioner rörande 

enskilda killar med annan etnisk bakgrund än svensk (Gruber, 2013). Institutionerna 

berömmer sig själva för att personalen pratar många olika språk samtidigt om språket på 

hemmet i princip bara förs på svenska. Detta för att undvika ”tissel och tassel” mellan 

eleverna och att genom att alla använder det svenska språket skulle detta förhindras. Personal 

kan få problem att hålla fast vid att bara tala svenska eftersom de kan ha samma etnicitet och 

gemensamt språk med vissa pojkar. Detta kan skapa frustration och konflikter i relation med 

pojkarna. Balansgången i personalens agerande, att använda svenska som språk att konversera 

på samtligt som de vid viktiga frågor som kräver full förståelse går över till pojkarnas 

modersmål. Detta kan uppfattas så som Gruber skriver om killarnas kommentarer om 

användandet av ett fint svennespråk och antyder att de upplever sig som underordnade den 

svenska majoritetsbefolkningen (Gruber, 2013).  

 

 

Sammanfattningsvis kan det som tidigare skrivits om unga flyktingpojkars situation i sitt nya 

hemland beskrivas med några viktiga punkter. Forskningen från Storbritannien beskriver den 

tystnad som uppstår i kontakten med auktoriteter, när den unga pojken inte vet vad som 

hjälper eller stjälper och väljer att vara mycket fåordig i sin kommunikation med auktoriteter.  

Gruber i sin tur, beskriver i sin studie den målsättning HVB hemmen har med anställa 

personal med annan kulturkompetens än svensk och även att försöka anställa enligt ”fifty - 

fifty” metoden, att ha en man och en kvinna på varje pass. Då mannen skall stå för 

muskelstyrka och kvinnan skall stå för lugnet och tryggheten. Hessle har i sin studie sett att en 

av de viktigaste grundstenarna för psykiskt välmående för de unga pojkarna är att de får 

behålla sitt gamla nätverk och att deras omgivning är tillåtande för deras kulturutövning. I 

kunskap om detta ska HVB hemmen försöka få pojkarna att inte stanna vid sin tystnad utan 

prata om och framförallt behålla sina kontakter från tidigare liv, samtidigt skall pojkarnas 
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anpassas till den kultur och de normer som gäller i det nya landet. De ska för att må bra 

behålla det gamla men anpassas för att leva och verka i det nya. Personalens sammansättning 

av män och kvinnor skall även den påverka pojkarnas syn på könens skillnader och 

möjligheter. Det är resultatet av detta arbete med integration och socialt samspel och de 

förutsättningar som utmanar personalen att tänka nytt och upplevelsen av detta för de unga 

pojkarna som intresserar mig.  

 

 

Beskrivning av teoretiska begrepp och analysverktyg 
 

Socialkonstruktionism 
Jag valt att använda är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv till grund för min analys. Detta 

innebär att den kunskap om ett visst fenomen, betraktas som socialt konstruerat och att den 

kunskap som tas för given som problematiseras. Fokus ligger i hur människor väljer att 

betrakta en problemsituation och beskrivningen av situationen som påverkar hur människor 

betraktar lösningarna. Detta innebär att perspektivet öppnar upp att se både hur möjligheter, 

men också begränsningar inom ramen för betraktandet. Hur kunskap beaktas i en viss 

situation avgörs genom ett samspel mellan aktörer och de diskurser som de använder. Inom 

socialkonstruktionism fokuseras hur fenomen konstrueras och görs meningsfulla 

(Severinsson, 2011, s 15). Det sociala samspelet på institutionerna sker med helt okända 

personer med olika ålder och bakgrund. De unga pojkarna på institutionerna är i liknande 

ålder mellan 14-18 år, men kan ha helt olika bakgrund och mognad beroende av sitt ursprung 

och sin väg hit. Personalen har olika etnicitet, kön och ålder och i detta samspel mellan 

pojkarna och personalen skapas det nya diskurser.   

 

 

Organisationsstrukturer   
Förebilderna för modernt organisationstänkande kommer från kyrkan och från militärt håll. 

I början av 1900-talet uppstod teorier kring civila organisationer. Det moderna samhället 

krävde en mer komplicerad och omfattande administration för ett rättssäkert beslutsfattande. 

En variant av organisationsstruktur är en linjeorganisation. Där principen utgår ifrån att varje 

anställd hade en enda överordnad och att varje chef ansvarade för ett område som han hade 

tillräckliga befogenheter för att styra. En vidareutveckling av den organisationsstrukturen är 

Linje–stabsorganisation där man vid behov delar upp arbetet i en rad mindre, länkade men 

var för sig överskådliga uppgifter samt att specialister utnyttjas för att rationalisera 

verksamheten och nå en effektiv produktion. I de flesta företag finns det i praktiken olika 

blandformer av organisationsmodeller. I andra fall är en matrisorganisation där den anställde 

har två eller flera chefer. En modern organisationsform är nätverksorganisation. Här är 

deltagarna i hög grad självständiga och betoningen ligger på samarbetet mellan dem. Deras 

ambitioner, erfarenheter och deras kompetenser (NE). Marie Sallnäs beskriver i sin 

forskningsrapport Barnavårdens institutioner – framväxt, ideologi och struktur om HVB 

hemmens organisation. Hon anger en grund på fyra nödvändiga element för att karakterisera 

organisationen. Organisationen förvaltar någon form av kollektiva resurser, de bygger på 

tillhörighet, de har medlemmar som är utbytbara och de utövar kontroll över sina medlemmar. 

Alla fyra måste finnas för att något skall klassificeras som en organisation och det är just 

dessa som förvandlar interaktion mellan människor till organisation. På HVB hemmen 

förvaltas kollektiva resurser i form av byggnader och materiella tillhörigheter och hemmen är 

arbetsplats för personalen som avlönas för sitt arbete. På hemmen samlas också information 



15 
 

och man tolkar och bedöma de unga, vilket är en viktig resurs och makt gentemot 

omgivningen. Ägarna och personalen utgör organisationens medlemmar. En organisation 

består av olika delar som måste koordineras gång på gång, men olika krafter i omgivningen 

verkar för respektive mot denna samordning. För att hantera detta håller sig HVB hemmen 

med ett formellt budskap om vad som sker i organisationen, medan det som verkligen händer 

är något annat. Organisationens regler och struktur ser ut på ett sätt som tillfredsställer 

omgivningskraven, men dessa formalia kan ha ett svagt samband med det praktiska arbete 

som utförs (Sallnäs 2000, s 58). Mitt val i studien är HVB hem inom den privatägda sfären 

och jag har valt att fokusera på hur ungdomarna och personalen på de olika hemmen anser att 

de påverkas av den organisationsstruktur som ungdomarna lever i och personalen verkar i. 

 

 

Kön/genus 
Begreppet kön är biologiskt betingat medan genusbegreppet inte fokuserar på biologin utan i 

stället på de kulturella skillnaderna mellan könen. Att se genus som en kulturellt skapad 

maktordning relaterad till föreställningar om kvinnligt och manligt. Ambjörnsson menar att 

man blir den man är beroende hur man agerar, styrt efter omgivningens krav och normer som 

man måste förhålla sig till. Det finns enligt denna teori inget biologiskt eller naturligt kön som 

bestämmer våra identiteter. Enligt det synsättet är genus något som ständigt måste återskapas 

för att vara övertygande. Denna ständiga upprepning gör att genus inte kan räknas som ett fast 

tillstånd utan mer som ett verb ”något man gör” (Ambjörnsson, 2004). Jag har även valt att 

använda Butlers teori som hon benämner som den heterosexuella matrisen. Det enda som 

finns är konstruktioner, där intar heterosexualitet den position som anses mer naturlig och 

riktig än andra sexualiteter. Heterosexualitet bygger på idén om olikhet, att män åtrår kvinnor 

och att kvinnor åtrår män (Butler, 1999). De unga pojkarna har lämnat det invanda och skall i 

den mycket mottagliga ungdomstid leva i ett nytt samhälle där synen på kön kan vara väldigt 

längt ifrån den syn de är vana med från sitt ursprungsland. Vilka föreställningar finns hos 

både personal och pojkar om möjligheter och svårigheter i det.  

 

 

 

Etnicitet 
Begreppet etnicitet används i vardagliga och akademiska sammanhang för att beskriva sociala 

grupper som sammanförs relaterat till ursprung, språk, normer, kulturella traditioner eller 

religion. Etnicitet är en form av social organisation. Tanken är att etnicitet konstrueras 

relationellt, det vill säga att etnicitet är något som görs via handlingar och tal. Denna 

förståelse av etnicitet står i skarp kontrast till att förstå etnicitet som något essentiellt, där 

etnicitet utgör en slags kärna i varje enskild individ, kopplad till egenskaper så som språk, 

religion, nationstillhörighet, kultur, hudfärg. En viktig aspekt av etnicitet som social 

konstruktion är att etniska relationer förstås som komplexa och kontextbundna och därför tar 

sig varierande uttryck beroende på det sociala sammanhanget (Gruber, 2011 s, 11). Jonsson 

skriver i sin bok Blatte betyder kompis att om man ska förstå etnicitet och etniska grupper 

som ett skapande av gränser, vi ”invandrare” och dom ”svenskarna”. Studien är ett resultat på 

en läsårslång deltagande observationer av en grupp unga pojkar på en högstadieskola.  Han 

beskriver att pojkarna i studien har en samhörighet av att växa upp i samma område och 

använda gemensamma språkliga uttryck oavsett deras fysiska etniska tillhörighet (Jonsson, 

2007 s, 23). Upplever de unga pojkarna och personalen den blandningen av olika etniciteter 

både bland personal och pojkarna på institutionen som en styrka och gemenskap eller tolkar 
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de det som en svaghet eller kanske den inte någon roll i det dagliga arbetet? Genom att så som 

Gruber gör, tanken att etnicitet är något som görs via handlingar och tal hoppas jag kunna 

synliggöra detta i min studie. 

 

Kultur 
Begreppet kultur kan beskrivas som formella och informella normer, det vill säga regler om 

hur medlemmarna i en kultur bör uppträda i det sociala samspelat med andra. I en gemensam 

kultur värnar dess medlemmar om värderingar och ideal, gemensamma drag, så som till 

exempel språk, familjesystem, konst, dans och lekar. Människor som hör till samma 

folkgrupp, har samma religion och pratar samma språk har gemensam etnicitet medan deras 

kultur kan skilja sig mycket. I grova drag kan den te sig liknande men det kan skiljas åt av var 

i landet man kommer ifrån, vilken generation ens föräldrar tillhör och även de ekonomiska 

förutsättningarna i livet. Människor inom varje kultur lär sig dessa koder och tillägnar sig 

därmed ett eget unikt beteendemönster och språkbruk, något som för människor i andra 

kulturer kan uppfattas som både oförklarligt och främmande. I kulturutövning ingår även 

vanliga vardagsaktiviteter såsom att hälsa, att visa eller inte visa känslor samt att hålla sig på 

ett visst fysiskt avstånd från andra. Kulturen är inlärd och härstammar från den sociala miljö 

som individen lever i (Albinsson & Arnesson, 2004). Hur kan personalen och de unga 

pojkarna utöva sina egen kultur sida vid sida och påverkas deras egen kulturutövning av att 

ständigt socialisera med andra från annan kultur än deras egen.  

 

 

 

Metod 
Här nedan kommer en beskrivning av hur studien genomfördes med följande underrubriker 

förförståelse, insamlings metod, urval, val av tid och plats samt etiska ställningstagande  

Förförståelse 
Redan under föregående termin när vi läste Ambjörnssons I en klass för sig och Jonssons 

Blatte betyder kompis väcktes mina idéer om den kommande C- uppsatsen. Genus och 

etnicitet i kombination är ett spännande ämne. Hur upplever de unga människor från annat 

ursprung än svensk sin uppväxt i Sverige? Hur ser det på sin roll som ung kvinna/man och de 

förväntningar som ställs på dem av omgivningen? Min tanke vandrade vidare till de unga som 

inte har sin vårdnadshavare med sig utan måste utvecklas till vuxen utan familjens trygga 

famn. Nu hade jag hittat min målgrupp, unga ensamkommande flyktingar placerade på HVB 

hem. Detta fick till följd att jag sökte upp ett HVB hem som låg i närheten och frågade om de 

behövde någon extra personal. När jag fick positivt besked har jag kunnat arbeta där i ett 

halvår, en period som gett mig värdefull kunskap och denna institutions vardag. Jag ville få 

kunskaper om hur arbetet bedrevs och hur de unga pojkarna upplever sin situation. I och med 

detta har jag fått en inblick i det dagliga arbetet med de unga pojkarna samt upplevt många 

olika händelser och diskussioner med de unga pojkarna men även med kollegor. Jag har på 

nära håll sett hur personal bemöter och agerar tillsammans med pojkarna och även varit 

delaktig i denna process.  I och med dagsläget, hösten 2015 med bränder i planerade 

flyktingförläggningar och terrordådet i Paris har mycket av den informationen om var de olika 

hemmen finns strukits från hemsidor på nätet. Det har även varit svårt att som utifrån 
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kommande få tillträde till institutionerna. Detta gjorde att det var svårare att få tillträde till 

andra HVB hem och jag fick använda mina egna kontakter inom koncernen där jag arbetar för 

att hitta informanter. En följd av detta blir den förförståelse jag har innan intervjuerna 

genomfördes. Detta kan vara till fördel då jag är påläst och insatt i hur arbetet kan se ut på ett 

HVB hem då jag själv arbetar på ett sådant, men det kan även vara en nackdel eftersom jag 

kanske inte kan vara tillräckligt lyhörd för att kunna lyssna in alla nyanser i mina informanters 

historier. En förförståelse kan riskera att ge forskare kunskap som gör att tolkningar på 

informanters svar sker omedvetet redan innan transkribering och analys. Denna vetskap tar 

jag till mig och försöker att förhålla mig till både under och efter intervjuerna. Jag vill ställa 

alla frågor även de som jag vet svaret på för att vara säker på att det inte blir min kunskap som 

är sanningen utan verkligen informantens åsikter och svar. Det kan dock vara möjligt att 

framförallt personalen inte svarar till fullo på vissa frågor, sådana som är självklara för en 

som har insikt i deras arbete. Jag försöker därför be dem att förtydliga sig fast det känns lite 

obekvämt för mig att tvinga fram svar som de tycker att jag redan har. När det gäller de unga 

pojkarna informerade jag dem om att jag är student och inte om att jag även arbetar på ett 

HVB hem. Därmed kändes det mer självklart att de berättade mer avspänt om rena rutiner på 

boendet, eftersom de inte visste om mina förkunskaper, men det fick även till följd att de såg 

mig som någon sorts auktoritet och blev slutna i vissa frågor som berörde deras person.   

 Detta gör att min förförståelse är god men att jag behöver tänka extra mycket på min 

reflexivitet (Ehn & Klein, 2007).  Här kan mina förkunskaper göra det svårt för mig att 

använda hjärna och registrera och inte hjärtat och känna. Jag behöver därför distansera mig 

och inte ta saker förgivet utan försöka förstå hur mina informanter känner och menar med sina 

berättelser.  

 

Att kombinera intervjuer med deltagande observationer 
När personalen intervjuades så upplevdes de som frispråkiga och öppna, något som inte alls 

visade sig när jag intervjuade pojkarna. Under intervjuerna med pojkarna upplevde jag en stor 

tveksamhet hos pojkarna över vad de kunde och ville prata om. Det kan ha varit den tystnad 

som Kohli (2009) beskriver när en asylsökande ungdom eller barn möter en auktoritet. Många 

situationer uppstår då pojkarna interagerar med varandra och personalen som inte alls 

framkommer vid intervjuerna.  Jag har därför valt att fylla på mitt empiriska material genom 

att använda händelser ur det vardagliga livet på HVB hemmet genom deltagande 

observationer under mina arbetspass. Jag har valt att göra som Gruber (2009)  i sin studie, 

dock med fokus på pojkarna och betydlig mindre på personalen, att iaktta och analysera 

pojkarnas och institutionspersonalens interaktioner och sociala samspel. Den kunskap som 

genereras ur detta är således situerad och kontextbunden. Mer specifikt har jag försökt fånga 

när och hur etnicitet och kön aktualiseras och tillskrivs betydelse i personalens och pojkarnas 

görande. Jag har inte fört ständiga fältanteckningar utan mer koncentrerat mig på enstaka 

situationer. Jag har även ändrat en del detaljer och namn i händelserna för att kunna stå för 

konfidentialitets kravet.  

 

Informanter  
Av sekretesskäl benämner jag ingen av HVB hemmen vid namn eller var det ligger. Mina 

informanters ursprung är den rätta eftersom detta inverkar på studien, deras namn är dock 

fingerade och detsamma gäller personalen i studien.  

Jag har besökt två olika HVB hem där den gemensamma nämnaren är helt eller till mycket 

stor del ensamkommande flyktingungdomar. Hemmen har sju platser och tar emot pojkar 
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mellan 14-18 år. De har framför allt sista halvåret fått allt större andel ensamkommande 

flyktingpojkar och färre placeringar av ”behandlingstypen” med beteendeproblem. Samtliga 

hem har personal som är en blandning av olika etnisk bakgrund, olika åldrar och av bägge 

könen. Mina informanter bland ungdomarna var Hassan som ursprungligen kommer ifrån 

Afghanistan. Efter några år i Kurdistan reste han vidare men hans mamma och två småsyskon 

stannade kvar. Han har ingen pappa kvar i livet och hans mamma ansåg att det inte fanns 

några framtidsutsikter där så han behövde resa vidare för att finna detta. Hassan har varit i 

Sverige i ungefär tre månader varav två månader på HVB hemmet. Hassan kan ingen svenska 

men talar mycket god engelska. Osman kommer även han ursprungligen från Afghanistan 

men har mellanlandat i Iran där familjen fortfarande finns kvar. Osman har varit i Sverige i tre 

år och ungefär sju månader på HVB hemmet. Han pratar bra svenska men går ibland över till 

engelska för att fråga om en svensk översättning på ett engelskt ord. Kevin har sitt ursprung i 

Marocko och har ingen förälder i livet, han har tagit sig till Sverige efter att ha mellanlandat i 

Spanien. Kevin har varit i Sverige i ungefär två år och bara en månad på HVB hemmet. Han 

talar svenska men har viss begränsning i sitt ordförråd vilket medförde att intervjun tog lite 

längre tid eftersom många frågor behövde ställas på fler sätt för att ge honom möjlighet att få 

allt förklarat för sig.   

Informanterna bland personalen: Carina är svensk och i femtioårs åldern, hon har under det 

senaste månaderna börjat som teamledare efter att ha arbetat som behandlingsassistent i 

ungefär ett år. Sven är svensk, i trettiofem års åldern. Han har arbetat som 

behandlingsassistent i åtta år och har även han avancerat till teamledare. Sherko är född i 

Kurdistan, i tjugofem års åldern och har bott i Sverige sedan 1991, större delen av sitt liv och 

nyligen börjat som behandlingsassistent. Mina informanter som beskrivs från mina deltagande 

observationer på min arbetsplats kommer i empirin inte att få några namn utan kommer 

benämnas pojkar eller personal för att de lättare skall kunna särskiljas från informanterna som 

intervjuades. 

Livet på HVB hemmet är ganska inrutat. Dagtid är det oftast bara en personal samt team- 

ledare på plats då många av pojkarna går i skolan. På kvällar och helger är det två personal 

som arbetar och på natten stannar en personal och har sovande jour. Pojkarna har 

veckoscheman med olika aktiviteter under veckan så som skola, träning, läxläsning och någon 

organiserad helgaktivitet inplanerat. De sköter själva sin tvätt och städning med hjälp av 

personal på plats. Permission kan beviljas om den unga pojken sköter sin vårdplanering. Om 

det handlar om att sova borta måste hemmet veta var och hos vem, så att de kan kontakta 

vederbörande och diskutera hur det i så fall ska gå till. Hemmen är olåsta och pojkarna har på 

sitt ansvar att sköta sin del av vårdkontraktet med hjälp av stödjande veckosamtal med sin 

personlige kontaktperson på hemmet. Att någon pojke avviker från hemmet utan beviljad 

permission är ovanligt.  

 

Insamlingsmetod 
Forskningsintervjuer bygger på vardagliga samtal men på professionell nivå. Den kräver en 

struktur och ett syfte för att kunna hitta och synliggöra nya kunskaper. Forskaren får inte 

stanna vid det spontana vardagliga utbytet av åsikter utan det som krävs av forskaren är 

omsorgsfullt ställda frågor och lyhört införskaffande av kunskaper från informanterna (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s19). Jag planerar mina intervjufrågor efter en semistrukturerad form för 

att ha utrymme att ställa följdfrågor när informanternas svar behöver förklaringar eller 

behöver vidareutvecklas. Mina intervjuer genomfördes med tre ensamkommande pojkar och 

tre personal eller egentligen fyra men en intervju valdes bort då den inte motsvarade mina 

krav då den kändes alldeles för tillrättalagd och för bra. Svaren från den informanten var helt 
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enligt instruktionsmanualen för hur arbetet skall bedrivas av en anställd och utan något 

personligt som särskilde sig från detta. När alla personalintervjuerna genomförts beslöt jag 

därför att ta bort denna då den inte tillförde något till studien. Intervjuerna genomfördes på 

institutionen enskilt med endast en informant och mig vid varje tillfälle och spelades in för att 

kunna lyssnas på flera gånger. Denna metod med inspelning kändes bra för samtliga 

informanter utom en som inte kände sig bekväm med att samtalet spelades in. Naturligtvis 

frågade jag om det kändes bättre om jag antecknade istället och fick tillåtelse till detta. Den 

intervjun tog lite längre tid eftersom jag behövde lägga till fler uppmjukningsfrågor innan 

samtalet började flyta på. Jag kompletterade även med deltagande observationer för att kunna 

följa det sociala samspel och de processer som utspelar sig på ett HVB hem. Repstad (2007) 

beskriver problemet som kan uppstå när forskaren är helt passiv och därmed kan uppfattas 

som spionerande. Detta gällde inte mig då mina observationen pågick under mina arbetspass 

på HVB hemmet. Repstad skriver vidare att det är en fördel att observationerna bedrivs på ett 

geografiskt avgränsat område. Detta gällde inte mina observationer, då vi i arbetet följer 

pojkarna i deras vardag, vilket innebär möten med skola, myndigheter och i hälso- och 

sjukvården och därmed genomfördes observationerna på den plats där pojkarnas befanns sig 

vid det speciella tillfället.  Jag har naturligtvis inte fört anteckningar över allt som inträffat 

under mina arbetspass, då det är tekniskt omöjligt att arbeta och skriva samtidigt men jag har 

tagit mig tid att efter varje arbetspass skriva ned lite kortfattat om de händelser och situationer 

som uppstått under passet.  De händelser och situationer som inträffat under arbetspass på 

HVB hemmet har jag fört anteckningar både över olika intressanta diskussioner och händelser 

som inträffat. Dessa anteckningar innehåller både stora händelser som små nästan obetydliga 

sekvenser som jag tyckte var relevanta och som kunde användas i analysen för besvara mina 

forskningsfrågor Det insamlade materialet sorterades och kodades för att sedan kunna sorteras 

in i olika huvudteman. 

 

Urval  
Jag valde att göra intervjuer med personal och ungdom på HVB hem med endast 

ensamkommande pojkar eller en mycket stor andel ensamkommande pojkar. För att slippa 

använda tolk då detta kändes som en möjlig förvrängning av både mina frågor och 

informanternas svar valde jag att genomföra mina intervjuer med svensk eller engelsktalande 

unga pojkar. Detta behövdes inte hos personalen då samtliga anställda talar god svenska så att 

vi ska kan kommunicera och förstå varandra. Urvalet för min deltagande observation var min 

arbetsplats då tillgängligheten och intresset fanns att delta i studien. Att välja att göra en 

öppen observation kan ha både för och nackdelar.  

 

Val av tid och plats  
Mitt val av tid och plats för genomförande av intervjuerna fick bli en kompromiss i vilken tid 

som passade informanterna samt mig. Jag försökte i möjligaste mån tillgodose informantens 

val av tid för att denna ska kunna känna att den är betydelsefull och kan påverka sin situation. 

Platsen fick bli på institutionen då det är de unga pojkarnas hem och i och med att jag 

ficktillträde där genomfördes även personal intervjuerna där. Intervjuerna genomfördes i HVB 

hemmens egna enskilda samtalsrum för att kunna ge mina informanter en lugn, trygg och 

invand miljö. Jag valde att boka in intervjuerna i samband med att de gick av eller på sitt skift 

för att inte besvära informanterna med att göra för stora anspråk på deras fritid. Utöver att 

relationen mellan forskare och informant omges av etiska regler ramas den också in av ett mer 

informellt innehåll, som ibland kan vara svårt att förutse och sätta fingret på. Jag valde att ha 

Grubers angreppsätt där hon beskriver att deltagande observationer förutsätter närmast en 
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involvering i fältet, både för att informanterna ska stå ut med att ha en forskare i hasorna och 

för att forskaren ska få tillträde till de sociala relationer han eller hon vill studera (Gruber, 

2007). Repstad (2007) beskriver att en öppen observation kan vara ett sätt att undvika att vara 

en förrädare, en som tjuvlyssnat och fört saker vidare. Vi den dold observation kan forskaren 

inte ställa så många frågor utan att bli ”upptäckt” utan får nöja sig med få frågor och mer 

observation. Min insamlade empiri kommer från fältanteckningar av händelser och situationen 

som utspelat sig under mina arbetspass på HVB hemmet under hösten 2015.  

 

Etiska ställningstagande 
Inför mina intervjuer skrev jag ihop en kort presentation (se bilaga) av vem jag är och mitt 

syfte med studien. Jag beskrev även hur materialet skulle användas, att deras deltagande var 

helt anonymt och frivilligt och kunde avslutas när helst informanten ville. Allt enligt de 

forskningsetiska regler som gäller vid undersökningar som denna (Codex). Jag började även 

intervjun med en liknande genomgång av syftet med studien, hur informationen skulle 

användas och att jag garanterade deras anonymitet.  De unga pojkarna fick en betydligt längre 

muntlig beskrivning än personalen och fick möjlighet att ställa många frågor om sin 

medverkan eftersom de intervjuades på ett språk som inte är deras modersmål. De är även 

minderåriga och jag måste ge dem extra mycket information och kontrollfrågor för att förvisa 

mig om att de uppfattat min information på rätt sätt. Något som även det kan påverka i 

intervjuerna med de unga pojkarna är att även jag kan påverkas av språkvalet. Likväl som 

svenska och engelska inte är deras modersmål så är det lika för mig när det gäller engelskan. 

En av intervjuerna med de unga pojkarna gjordes helt på engelska och två var en kombination 

av svenska och engelska. Detta gjorde att jag fick lyssna många gånger på mina inspelningar 

för att vara säker på att både jag och de unga pojkarna förstått varandra rätt. På min 

arbetsplats har såväl pojkar som personal fått samma information om studien och dess syfte 

och de villkor som gäller enligt god forskningsetik (Codex). Jag har även rådgjort med de 

pojkar som finns med i specifika situationer jag beskriver i empirin om det är möjligt att delge 

andra händelserna vilket de muntligen samtyckt till. Ingen pojke har valt att inte delta med sitt 

agerande i nedskriven händelse utan snarare önskat sig en större plats i studien. Samtidigt har 

jag utfört ett arbete under tiden jag och spelat en organisatorisk roll i det sociala samspelet för 

både pojkar och anställda. För att behålla en god kamratanda i arbetslaget och för att ingen av 

mina kollegor skall behöva känna sig utpekad så har valt att inte delge händelser som utspelat 

sig mellan mig och kollegor inte heller mellan kollegor och pojkar, utan bara valt händelser 

där jag själv varit delaktig i. Jag har även valt bort händelser som berör pojkarnas personliga 

integritet. Sammantaget gjorde detta att när en intressant sekvens utspelat sig har jag 

antecknat och sedan satt mig i min ensamhet och försökt fundera ut möjliga tolkningar till 

händelsen. Jag har sedan kunnat återvända vid ett senare tillfälle och diskuterat med de pojkar 

som deltagit i händelsen och fått berörda parters olika syn på händelsen.  

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om styrkan och hållbarheten i studien. I detta sammanhang ska jag 

argumentera för att jag faktiskt undersöker det jag påstår att jag undersöker. Huvudsyftet med 

denna studie har varit att studera hur ensamkommande asylsökande barn och personalen 

interagerar med varandra på ett HVB hem. Mitt perspektiv har varit hur etnicitet och genus 

skapas och förändras i det sociala samspelet. För detta ändamål har jag samlat ett kvalitativt 

material bestående av anteckningar från deltagande observationer och intervjuer med personal 

och pojkar vid tre olika HVB hem. Resultatredovisningen bygger på informanternas egna 

uttalade erfarenheter och händelser och situationer som inträffat under observationstillfällen. 
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Reliabilitet handlar om hur väl man mäter det man avsett att mäta. Här handlar det om hur 

noggrant det varit möjligt att beskriva de steg jag tagit i forskningsprocessen och hur jag 

kunnat redovisa intervjufrågorna, svaren och intervjusituationerna. Generaliserbarheten på 

studier används främst för att bedöma kvantitativa studier.  Jag i min kvalitativa studie 

intervjuat sju personer vilka inte kan sägas representera en helhet samtidigt har jag under 

drygt ett halvt år interagerat, observerat och antecknat för att få en inblick i hur det i 

verkligheten förhåller sig (Kvale & Brinkmann, 2014 s 295).  

 

 

Analysgrunder 
 

Transkribering  
Efter intervjuernas genomförande är det dags för transkribering. Vad är det jag hör och vad är 

det egentligen de säger och menar. I boken Från erfarenhet till text beskrivs svårigheten att 

skilja på forskaren och människan som även kan beskrivas med att skilja tänkaren från 

kännaren (Ehn & Klein, 2007). Växelspelet mellan forskare och informant gör att båda 

påverkar varandra och den färdiga texten blir därmed en gemensam produkt. Gränsen mellan 

subjekt och objekt löses upp och forskaren drivs till att ifrågasätta sig själv och sin egen 

kultur. Detta kan benämnas vid reflexivet, att vara medveten om och tänka på sitt eget 

tänkande. I boken benämns detta som hur man som forskare skall hantera den reflexiva 

”spegelsalen” och den ångest det skapar. Det gäller dock att inte fastna där utan använda sina 

insikter om sin subjektivitet till att göra bättre och djupare forskning med vetskapen att 

forskaren är inte bara observatör utan även deltagare, hur vi än bär oss åt (Ehn & Klein, 

2007). Mina intervjuer avlyssnades vid flera tillfällen och transkriberades för vidare 

bearbetning. Jag har valt att skriva ned dem i talspråk men översatt engelska till svenska i min 

empiri. Dokumenteringen av de deltagande observationerna har gjorts i form av 

fältanteckningar. Genom att observera händelser och situationer som utspelats sig under mitt 

arbete med pojkarna på HVB hemmet har jag antecknat i anslutning till eller efter avslutat 

pass beroende på hur möjligheten att gå undan infunnit sig eller inte.   
 

 

Kodning 
Fördelen med kodning är att forskaren måste sätta sig mycket väl in i materialet för att hitta 

händelser och erfarenheter och där, hitta likheter och olikheter. För att sedan gå vidare och 

identifiera kategorier. Sedan revidera kategorierna för att hitta teman och resultat i varje 

kategori (Brinkmann & Kvale, 2014, s 241). När jag transkriberat intervjuerna och skrivit ned 

en beskrivande ram omkring den händelser jag nedtecknat är det dags för kodning av 

materialet. Jag bestämmer mig för tre huvudteman etnicitet, genus och organisation, men de 

flyter ibland in i varandra eftersom de alla kontureras i samspelet mellan pojkarna och 

personalen i det dagliga arbetet. Inser snart att mitt synsätt att se både genus och etnicitet som 

socialt konstruerat, gör att det är svårt att särskilja olika teman. I sitt görande och talande gör 

pojkarna både och därför kan samma händelser och intervjusvar dyka upp under flera 

underrubriker.   
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Resultat och analys  
Jag valt att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv till grund för min analys. Detta 

innebär att den kunskap om ett visst fenomen, betraktas som socialt konstruerat och att den 

kunskap som tas för given problematiseras. Det sociala samspelet på institutionerna sker med 

helt okända personer med olika ålder och bakgrund. De unga pojkarna på institutionerna är i 

liknande ålder mellan 14-18 år, men kan ha helt olika bakgrund och mognad beroende av sitt 

ursprung och sin väg hit. Personalen har olika etnicitet, kön och ålder och i samspel mellan 

pojkarna och personalen skapas nya diskurser. Resultatet kommer att presenteras i följande 

tematiska indelning, organisation, etnicitet och genus.    

 

Organisation  
Repstad (2007) beskriver att om man under en viss tidsrymd studerar till exempel hur en 

organisation fungerar så kan forskaren få en förståelse för vad som påverkar vad i en sådan 

miljö. Genom att observera kan forskaren förstå det sociala samspelet i miljön och få en bild 

av de sociala relationerna. Nedan följer en beskrivning över det organisatoriska ramverk som 

omger pojkarna och personalen. Detta ramverk innebär både begränsningar och möjligheter 

och är något de måste förhålla sig till i deras sociala samspel vid HVB hemmet.  

Organisatoriskt kan HVB hemmen betecknas som en blandning av flera olika 

organisationsvarianter. Det finns en hierarkisk VD men över den finns lagar och regler som 

inte kan påverkas alls av medarbetarna. VD står till svars för sin anläggning gentemot både 

staten, landstinget och kommunen och även de boendes målsmän eller godemän.  IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) sköter inspektionen av den vård och omsorg som bedrivs 

på hemmen.  IVO bildades 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under 

regeringen (Socialdepartementet). VD är även ytterst ansvarig för att anläggningen sköter sitt 

uppdrag att tillgodose ungdomarnas behov av hälso-, sjuk- och tandvård. Kommunen ansvarar 

för övervakning av gällande olika tillstånd som till exempel för att hantera mat och 

matlagning och brandskydd och även här står VD som ytterst ansvarig. Utöver dessa finns alla 

övriga lagar och regler som gäller att driva företag med anställd personal. VD delegerar 

ansvaret till platschef som har huvudansvaret på anläggningen, vårdplaceringar och ekonomi. 

Den i sin tur delegerar till team-ledare som sköter det praktiska arbetet, all dokumentation 

som hör till vårdgivande men även delvis över den dagliga ekonomin över anläggningens 

drift. Team-ledare ansvarar delvis för anställningar, schemaläggning och har även ansvarsjour 

tilldelad för dygnets alla timmar. I praktiken styrs de anställda behandlingsassistenterna av 

lagar och förordningar, VDs mål och visioner, platschefernas och team-ledarnas beslut om hur 

det praktiska arbetet skall bedrivas på anläggningen. Ändå har de anställda fullt mandat 

uppifrån att ta egna beslut inom ramen för allt det andra som styr.  

 

Behandlingsassistenten är hela tiden ansvarig för de boende pojkarna och för att regler och 

rutiner efterföljs. Samtidigt är arbetet autonomt i och med att du kan göra saker på ditt vis 

inom ditt ansvarsområde.  Plötsliga incidenter på boendet kan orsaka behov av 

myndighetskontakt och då är det behandlingsassistenten som söker den kontakten, naturligtvis 

vidtalas Team-ledaren om händelsen och denna väljer om händelsen skall rapporteras uppåt. 

Hierarkin är tydlig men eftersom arbetet på hemmet bedrivs dygnet runt alla dagar om året 

blir det ett stort ansvar för personal som är på plats när saker och ting händer. Det kan vara 

allt ifrån mardrömmar till självskadebeteende från avvikelse till våldsyttringar. Om inte 
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personal på plats fick fulla mandat uppifrån att reagera och sedan back upp för sina beslut 

torde denna arbetsuppgift vara omöjlig. Som jag tidigare beskrivit har HVB hemmen fått en 

stor förändring när det gäller vilka boende som finns i hemmets vård 

Sven beskriver den förändring som skett på HVB hemmets arbetsplats under den senaste tiden 
– Vi har idag nästan bara ensamkommande pojkar och det är kanske inte vår målgrupp egentligen. Men det har 

nog gjort att vi förändrats i vår personalsammansättning. Idag har vi högre medelålder och det känns som om 

alla är på väg åt samma håll. Vi har samma visioner och mål och alla är delaktiga i förändringsarbetet. Förr 

var det personal här som tycket att jobbet handlade om att vara tuff och idag har den inställningen helt 

försvunnit. Vi har även en större blandning av kompetenser bland personalen och vi kompletterar varandra på 

ett mycket bättre sätt än förut, då var och en gjorde på sitt eget vis.  

Carina har sitt fokus på något annat och beskriver personalsammansättning så här – Jag gillar 

inte att vi är så få fastanställda och i stället finns många timvikarier. Det kan ge en känsla av att arbetet är 

otryggt och att arbetsmiljön påverkas av det. När det gäller oss i personalen så har all personal utom två har 

gedigen utbildning här och det är behandlingsassistenter eller några som håller på att utbilda sig till det, lärare 

med pedagogiskt kunnande och undersköterskor, kompetensen är bra.  

Vidare beskriver Sven hur det praktiska arbetet fungerar - Här har vi arbetat enligt många erkända 

behandlingsmetoder men med tanke vår nya målgrupp så arbetar vi idag mest med att anpassa de unga pojkarna 

till det svenska samhället. Vissa av pojkarna kan ha någon form av diagnos med det finns en risk att detta 

förväxlas med trauma och detta kräver att vår psykolog får utreda och ställa diagnosen om så är fallet, vi som 

personal får aldrig dra några förhastade slutsatser och sätta etiketter på pojkarna.  

Vid frågan om hur arbetet organiseras från ledningen så svarar Sven – Jag tycker inte att det känns 

som vi är vinststyrda även fast vi är privatägda. Vi har eleven i fokus och lägger vår energi på att göra ett bra 

arbete i vårt uppdrag med pojkarna.  

Sven fortsätter sin beskrivning -Min personliga vision är eller egentligen är det en gammal kollega som sa 

det först. Ett behandlingshem ska vara så att du skulle kunna ha dina egna barn placerade där. Du tar ju faktiskt 

hand om någon annan mammas eller pappas barn och ska därför arbeta efter den visionen tycker jag. Om inte 

duger åt mina barn varför skulle någon annan då placera sina barn här. Ja, visst kan man bli trött på någon 

pojke ibland med det kan jag ju bli på mina egna ungar också så det är inget problem i sig.  

 

De unga pojkarnas svar vid intervjuerna visar att de pendlar mellan att tycka tryggheten, 

maten och sängplatsen som ovärderlig samtidigt som de inte kan förstå att de behöver följa ett 

veckoschema. Vem har med att göra hur jag tillbringar min dag och hur kan jag behandlas 

lika som ett ”svensk barn” när jag tagit mig hit utan vare sig föräldrar eller annat vuxet stöd. 

En situation som inträffar ibland på HVB hemmet kan beskriva just detta, det kan inträffa när 

personalen och pojkarna ska ut på gemensam aktivitet.  Ingen pojke får lämnas kvar utan 

personal närvarande och de kanske inte vill följa med utan vill hellre stanna hemma och 

lyssna på musik eller något liknande. Nu börjar omfattande diskussioner då den pojken som 

inte vill följa med argumenterar för sin sak. – Jag är inte rädd att vara själv och jag kommer inte göra 

något bus utan bara sitta lugnt på mitt rum. Svaret från personalen är alltid att ingen av pojkarna får 

lämnas själv och detta är helt obegripligt för den unga pojken. Reglerna är sådana, säger 

personalen men pojken kontrar med att – Jag kommer inte att berätta för någon om det.   Om en 

pojke vill vara hemma behöver en av personalen även stanna hemma vilket innebär att den 

andra personalen bara kan ta med sig så många pojkar som ryms i en bil alltså fyra stycken 

vilket i sin tur innebär att tre pojkar totalt måste stanna hemma. Det händer att personalen 

känner sig obekväm i detta eftersom det ibland bara handlar om en kort stund ensamma kvar i 

huset, men det är strängeligen förbjudet och definitivt ett tjänstefel att inte följa regler. 

Känslan att kräva av en pojke som tagit sig genom många länder och otäcka händelser på 

egen hand och samtidigt är reglerna i huset att de är minderåriga och skall ha personal 

tillgänglig dygnet runt.  Personalen är tvungna att finna sig i regelverket medan pojkarna är 
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helt oförstående till dessa regler. – Vad tror ni skulle kunna hända, här hemma i huset? De förstår inte 

att i vården är de klassade som barn och därmed är regelverket styrt efter detta faktum. 

 

Pojkarna berättar att de tycker att de kan göra sin röst hörd till viss del. Reglerna både i huset 

och utanför styr mycket av det som händer i huset och detta kan de inte påverka. Saker de kan 

påverka är att vara för sig själv eller umgås med andra på boendet. Det egna rummet låses av 

den unga pojken när han lämnar det och den ende som eventuellt kan gå in då är personal om 

det finns misstanke om oegentligheter. Rummet måste hållas rent och skötas om men detta 

sker med stöd och hjälp av personal och vid sådana tillfällen är man tillsammans på rummet 

och går igenom vad som behöver göras. Det pojkarna ber om till sitt rum är oftast en lampa, 

byrå, bord eller kanske en filt och dessa anspråk uppfylls nästan alltid i mån av relevans på 

begäran. Detta kan kanske påverkas av att både under mitt praktiska arbete vid HVB hemmet 

och vid intervjuerna har flertalet pojkar inte fått något uppehållstillstånd ännu. Vid frågor om 

hur pojkarna gör sin röst hörd handlar det oftast om att de vill ha extra permission eller saker. 

Det övriga regelverket som styr på boendet diskuteras sällan, antagligen för att varken 

personalen eller de boende kan göra någon större påverkan.  För att pojkarna skall göra sin 

röst hörd finns det olika forum. Varje vecka har pojkarna ett enskilt samtal med sin personliga 

kontaktperson. Här sätts elevens personliga veckoschema och alla inplanerade aktiviteter 

skrivs in så som till exempel beviljad permission, tandläkarbesök eller planerade besök av god 

man. Efter de praktiska frågorna samtalar man om fysisk och psykisk hälsa, om skolan och 

hur pojken utveckling fortgår. Här försöker team ledare fördela kontaktmannaskapet så att 

pojken och personalen talar samma språk, när detta inte är möjligt används telefontolk.  Nästa 

forum för att göra sin röst hörd är elevmöte som sker varje vecka och i detta möte är samtliga 

pojkar och den personal som är i tjänst på plats. Ofta är det någon av personalen som kan 

något av pojkarnas språk och detta kompletteras med telefontolk och högtalare. Mötets 

agenda har tyngdpunkt i vardagen med vad som fungerar bra och kanske mindre bra. 

Månadsvis hålls även ett husmöte, deltagare är då samtliga pojkar och samtliga anställda så 

väl behandlingsassistenter och teamledare. Här dryftas större frågor som berör alla i boendet 

så som till exempel regler för tillgång till WIFI, sovtider och andra frågor som alla behöver 

förhålla sig till vare sig de är personal eller ungdom.  I det praktiska arbetet och därigenom 

vårt dagliga sociala samspel kan det ibland bli så att den organisatoriska makt som finns i roll 

en som anställd påverkas av det socialkonstruerade både etnicitet och genus.  Denna sekvens 

utspelar sig i badhuset en kväll med fysisk aktivitet på schemat. Den belyser svårigheter som 

de unga pojkarna upplever i att tolka och agera i samspelet med mig som personal. 

Organisatoriskt kan det ibland bli konstigt för det unga pojkarna när de inte riktigt förstår hur 

de ska hantera situationer när det blir för många parametrar att hålla reda på. Jag är med 

pojkarna och badar och vi har mycket trevligt och simmar och plaskar när några av pojkarna 

får syn på vattenrutschbanan. De skuttar iväg dit och jag följer med, denna rutschbana är 

möjlig att åka flera personer åt gången. Nu inser jag att jag inte vill åka rutschbana 

tillsammans med någon av pojkarna och därmed ligga tätt i vattnet och trassla in sig i 

varandra. Jag ber därför om att de ska åka först och att jag kommer ned efter dem. Detta möts 

med stora protester, jag är kvinna och äldre och ska därmed ges företräde men jag som inser 

att när jag sätter mig i rännan kommer de hoppa i tillsammans med mig och står på mig. Jag 

vidhåller min åsikt om att de ska åka först och efter stor övertalning låter de min auktoritet 

som personal bestämma över både vetskapen om att jag samtidigt både är äldre än dem och 

kvinna. Jag löser deras och mitt dilemma senare genom att aldrig gå upp i trappen på 

rutschbanan samtidigt som någon av pojkarna även om jag åker flera gånger efter dem.   
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Ett annat exempel på hur auktoriteter kan skapa förvirring utspelar sig på Migrationsverket. 

Jag är där tillsammans med en pojke från HVB hemmet, hans Gode man hade fått förhinder 

och jag var därför tillfrågad att representera honom vid mötet. Pojken skulle intervjuas av en 

socialsekreterare via länk från Sundsvall. I rummet finns jag, pojken, den manliga tolken och 

pojkens juridiska ombud även han en man samt en webkamera och storbildskärm. När bilden 

dyker upp visar det sig att socialsekreteraren är en ung kvinna och när hon efter 

presentationerna avklarats börjar ställa frågor slår pojken helt bakut. Vi stänger av 

webkameran och han får berätta vad som är fel. Socialsekreteraren blir benämnd med könsord 

och han förklara att han vill prata med en man istället. Det juridiska ombudet konstaterar bara 

att det finns inget val utan han får endera gilla läget eller helt enkelt avstå sin asylansökan. 

Pojken sätter sig igen och mötet fortsätter i god ordning och avslutas i bra stämning. Att den 

unga kvinnan skulle ha makten över hans livs framtid var för honom helt absurt och det 

juridiska ombudet var tvungen att använda sin auktoritet av yrket och kräva att han fogade sig 

efter situationen.  Tidigare innan detta hade jag som ansvarig personal krävt av pojken att vi 

skulle delta i mötet när han fick panik i väntrummet och ville genast åka hem, men han hade 

accepterat att stanna kvar. Jag var även i väntrummet tvungen att besöka damtoaletten och 

tänkte, vad gör jag, tänk om han avviker?  När jag kom ut från toaletten stod han och väntade 

utanför dörren och såg ut som han tänkte samma tankar som jag, fast tvärt om. När vi efter 

avslutat möte gick ut ur lokalerna sprang pojken före och öppnade dörrarna för mig och 

frågade om han fick bjuda på en kaffe så att jag orkade köra hem. På något konstigt sätt blev 

jag en auktoritet att lyda, en kvinna att öppna dörren för och en mamma för trygghet. Väl 

tillbaka till bilen var jag helt slut efter det kaos som rådde i väntrummet på migrationsverket 

och pojken i sin tur somnade direkt och sov hela vägen hem. En tanke om varför pojken 

reagerade på mötets början kan vara att han inte accepterade att en kvinna skulle ha makt över 

honom. Det skulle även kunna vara den unga kvinnans ålder som inverkade i hans reaktion. 

Jag frågade varför han reagerat som han gjorde vid mötet och fick till svar att det var för att 

hon var påstridig och tjatig något som jag själv inte upplevde alls. Jag förklarade att hon bara 

gör sitt jobb och att hon inte valt själv vilka frågor som skulle ställas. Detta gjorde varken till 

eller ifrån och han tyckte att det var nog pratat om detta och att det var skönt att mötet var 

avklarat.  

 

Etnicitet  

Personalen säger att etnicitet inte spelar roll. Ingen blir anställd på grund av sin etnicitet 

däremot kanske språkkunskapen kan spela in vid anställning men framförallt är det personens 

kompetens. Pojkarnas etnicitet spelar heller ingen roll men det finns ett outtalat 

hänsynstagande i det dagliga arbetet för pojkarnas religiösa tro och den kultur de är fostrade i.  

Sven beskriver de unga pojkarna med dessa ord – Här bor sju ensamkommande av olika nationaliteter 

som tagit sig hit av olika anledningar. Det går inte att generalisera dem efter de som har samma nationalitet 

utan de kan ha kommit hit med helt olika bakgrund och av helt olika anledningar. Vi kan därför inte dra alla 

över en kam utan måste ha ett individuellt förhållningsätt för var och en. Detta visar sig i till exempel ett 

tålamod när någon av pojkarna väljer att sova på golvet istället för i sängen. Den unge pojken 

berättar att han upplever sängen för mjuk och att han har svårt att sova i den eftersom han är 

van vid hårdare underlag.  Personalen beordrar aldrig den unge pojken att följa svenska 

sovvanor utan försöker be pojken att prova att sova en stund i sängen då och då för att sakta 

vänja sig vid svenska seder och bruk. Att se etnicitet som socialt konstruerat och 

situationsbundet är inte uttalat av personalen men i analyserna ser jag emellertid hur etnicitet 

görs i det praktiska arbetets sociala samspel.  Personalen kräver inte att pojkarna skall passa in 

i den svenska mallen men har en förväntan på att pojkarnas beteende kommer att anpassas till 

denna.  Det innebär att det sociala samspelet med andra sakta kommer att förändra pojkarna 
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och att de i sin egen takt kommer att successivt anpassa sig till det svenska samhällets 

vedertagna normer och outtalade regler. Pojkarna kommer genom detta görande sakta att 

förändras till anpassning.  

Carina förklarar – Våra killar kommer från andra kulturer och för mig är det viktigt att de får lära sig att i 

Sverige är det jämställdhet. Här lagar också mannen mat eller kan laga mat och han kan städa. Jag vet att det 

inte var så förut här men det finns fortfarande en liten tendens att kvinnan i arbetslaget gör mer sådana sysslor 

på sitt skift. Detta är jätteviktigt att vi visar att här lever vi och arbetar jämlikt.  

Här beskriver Carina att den svenska etniciteten bör stå för jämlikhet mellan könen och att 

detta är en viktig förebild som pojkarna ska ta efter. Samtidigt ser hon att i det praktiska 

arbetet finns det tillfällen då jämlikheten bara finns i tanken och inte i görandet. Vid 

granskning av Statistiska Central Byrån (SCB) årliga statistik för svensk jämställdhet kan man 

utläsa just det Carina beskriver. Vi är i Sverige ganska jämställda i viktiga maktpositioner så 

som riksdag, landsting- och kommunalstyre då räknat totalt i procent, men vår makt är inte 

lika fördelad inom olika sektorer. Männen är överrepresenterade i teknik, ekonomi och trafik 

medan kvinnor med makt är oftast inom vård och omsorg och utbildning. Kvinnor offentliga 

makt är främst inom så kallade mjuka områden och mäns inom hårda. Jämställdheten i 

arbetslivet i stort visar siffror att kvinnor arbetar mer deltid, är mer föräldralediga och lägger 

fler timmar på att vara hemma och vårda sjuka barn och tar ansvar för en större del av 

hemarbetet.  Statistiskt ser jämlikheten bra ut med i detaljgranskning visar att vi fortfarande 

har kvar tanken att kvinnor är mest lämpliga att få ta ansvar och ha makt i mjuka områden och 

statistiskt oavsett vilken sektor kvinnan arbetar så har hon lägre lön än män i liknande position 

Trots dessa siffror kan man dock utläsa i statistiken att den svenska jämlikheten och även det 

som i statistiken kallas nordiska jämlikheten är stor i jämförelse med andra länder framför allt 

länder utanför Europa (SCB, 2014). Det Carina beskriver att personalen genom sitt görande 

skall visa pojkarna vad svensk jämlikhet står för blir väldigt klart när en manlig personal som 

kommer från samma bakgrund som de unga pojkarna lagar deras middag och visar hur de ska 

städa sitt rum. Oavsett om arbetsplatsen är bara nästan jämlik är det vid sådana tillfällen de 

unga pojkarna verkligen förstår vad jämlikhet står för. Att oavsett, bakgrund, kön eller ålder 

skall samma uppgifter göras av personalen, och som Carina verkligen trycker på att det är i 

görandet som personalen blir förebilder att ta efter.  

Ibland säger personalen emot sig själva, etnicitet spelar ingen roll samtidigt som pojkarna får 

fortsätta att utöva sin etnicitet trots att det egentligen bryter mot rutiner som annars är strikta. 

Till exempel under Ramadan när veckoschemat som styr det mesta i det dagliga arbetet läggs 

åt sidan för att det helt enkelt inte fungera under fastan. Sherkan, en av de anställda berättar 

att pojkarna har fördomar om andra religioner som något de har med sig från hemlandet, 

något han har egen erfarenhet av. Han beskriver att till exempel att vara kristen ger mycket 

låg status och samtidigt är det nyfikna på hur den svenska kulturen och religiositeten fungerar. 

Jag har själv fått frågan av de unga pojkarna om jag tror på gud och om det verkligen kan 

finnas någon gud att tro på överhuvudtaget. Om jag har fördomar om muslimer och om jag 

tror att de alla är terrorister. Samtliga tre personal säger att deras arbete går ut på att anpassa 

pojkarna till det svenska samhället, lära den språket och svenska värderingar. De ska förstå 

svensk kultur och lära sig seder och bruk. I det praktiska arbetet på hemmet lagar och äter 

hemmen väldigt mångkulturellt. Vid en snabb blick i deras kylskåp ser man en hel världs 

olika matvaror men ingen av hemmen har till exempel griskött hemma. Etniciteten spelar 

ingen roll men ändå inhandlar man maten efter den etnicitet som finns hos pojkarna. Ett annat 

exempel på hur etnicitet på både personal och pojkar samspelar och fungerar utan att någon 

funderar på hur. Vid toaletten står en liten vattenkanna, som används till att tvätta rumpan 

efter toalettbesök samtidigt sitter där även en toalettpappersrulle bredvid. Detta gäller vid 

samtliga toaletter även vid personaltoaletten, en sedvänja är att använda papper och en annan 
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att använda vattenkannan och dessa två står bredvid varandra utan att någon tycker att det 

beror på olika etniciteter på boendet.   

 
Något som märktes i intervjuerna med de unga pojkarna på HVB hemmen var oviljan att prata 

om etnicitet. I boken Inte samma lika hittar man samma tendens (Andersson 2003). Där 

beskrivs denna ovilja som flickorna i studien har att benämna etnicitet som en social 

identifikation utan den benämns som ett personligt åtagande och inte så som begreppet 

etnicitet kan tolkas som specifika, kollektiva, historiska, politiska och kulturella erfarenheter 

som är gemensamma. Detta kan tolkas som en ovilja att höra samman med det gamla men 

även med det nya. Det skulle kanske även kunna tolkas som en ovilja att påminnas om det 

gamla, det man kanske traumatiskt behövt lämna och det nya osäkra som man kanske inte 

ännu tycker att man tillhör. Här ställer sig forskaren i studien frågan om frågeställningen 

istället kunna handla om dubbla nationaliteter för att inte informanterna ska behöva välja sida 

(Andersson, 2003). Samtliga tre pojkar svarar att personalens etnicitet inte spelar någon roll i 

det dagliga arbetet och inte heller deras egen.  

Jag ställer frågan om de tycker att personalens ursprung spelar roll för hur de utför sitt arbete. 

Jag förklarar frågan lite utförligare med om det spelar roll om det är en svensk eller någon 

som från början kommer från ett annat land än Sverige. Hassan svarar - För mig spelar det ingen 

roll var ifrån de kommer, de gör sitt jobb och jag bryr mig helt enkelt inte från vart de kommer. Jag pratar med 

den som är på plats efter som de har samma arbetsuppgifter oavsett vilket kön de är.  

Hassan väljer att se personalen som kompetent i sitt yrke och organisatoriskt den närmaste 

auktoriteten att socialisera med. Här återkommer tanken på att i makten av den auktoritet som 

yrkesrollen ger, kan slå ut övriga parametrar så som etnisk tillhörighet och genus.  

Om etnicitet inverkan svarar ungdomarna de lika på frågan om relationer men säger samtidigt 

att den personal som är kunnig i deras språk kommer de automatiskt att prata mer med. Detta 

för att det är enklare att göra sig förstådd. Osman svar på frågan blir – det spelar ingens som helst 

roll om det är en arab eller en svensk som jobbar, inte heller om det är en man eller kvinna. Det är helt upp till 

personens egna kvaliteter som gör att man trivs med dem eller inte. Men det är klart att den av personalen som 

pratar samma språk som jag är det lättare att få saker och ting förklarat för sig och kunna ställa frågor till. 

Den gemensamma nämnaren i pojkarnas svar är att personalens etnicitet spelar ingen roll men 

samtidigt berättar de att språksamhörighet underlättar kommunikation. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet på etnicitet om hur fenomen konstrueras och görs 

meningsfulla är deras svar att det inte spelar någon roll vare sig personalens eller deras egen 

etnicitet i det sociala samspelet. Men ändå att de påverkas av språkkompetensen hos den 

personal som de interagerar med. Från empirin från observationerna av det dagliga arbetet kan 

man utläsa att de har lättare att till exempel skämta med personal med samma etnicitet som de 

själva och där skulle det kunna handla om att det inte bara har med språket att göra utan även 

kan ha ungefär samma kulturella bakgrund. De kanske känner att de vet hur personen kommer 

att reagera på ett skämt och vad som lämpar sig att skämta med.  

 

En liten sekvens som kan styrka detta påstående är en händelse under ett vanligt arbetspass på 

HVB hemmet. Jag sitter och spelar kort med en pojke på HVB hemmet. Vi konverserar på 

svenska, engelska och något ord då och då i Google translate. Både andra pojkar och personal 

passerar oss där vi sitter i samlingsrummet men vi förblir två i kortspelet. Dessa stunder av 

kortspel är ofta en lektion i att lära sig tala svenska. Vi spelar vändtia och säger högt till 

varandra vilken valör korten har som vi lägger.  Andra småord dyker upp som “jag börjar om 

du delar”, - vem som vann och förlorade. Pojken kan lite engelska och är mycket vetgirig på 
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svenska språket och får för varje speltillfälle ett bredare ordförråd genom att vara frågvis och 

nyfiken. Pojken ställer frågan om det engelska ordet but(t) och det svenska ord som motsvarar 

detta. Jag svarar att beroende på stavning kan det vara men eller rumpa. Han blir högröd i 

ansiktet och ber om ursäkt flera gånger, han upplever ett stort klavertramp. Han har frågat en 

svensk vuxen kvinna om något som betyder rumpa. Jag förklarar att jag inte är kränkt och att 

det är naturligt att han är nyfiken och vill lära sig nya ord. Vi spelar vidare men det blir inte 

alls lika uppsluppet som innan händelsen. Detta kan tolkas så som om vi hade haft samma 

språkliga förståelse och etniska bakgrund så kanske denna händelse inte inträffat. I min 

svenska kultur vet alla att rumpa är ett ofarligt ord men i pojkens egen kultur kanske man inte 

säger rumpa som ung pojke till en vuxen kvinna. Gruber (2012) skriver att en viktig aspekt av 

det socialkonstruktionistiska perspektivet är att etnicitet inte utgör någon kärna i enskilda 

individer och kroppar. Samtidigt kan detta inte förstås som att etnicitet inte upplevs som något 

verkligt och synnerligen påtagligt i olika sammanhang. Därmed blir det också verkligt i sina 

konsekvenser genom processer av inkludering och exkludering, överordning och 

underordning. En viktig aspekt av etnicitet som socialt konstruerat handlar om att de är 

kontextbundna och därför tar sig varierande uttryck beroende på det sociala sammanhanget. 

 

Genus 

Att genus är en social och kulturell konstruktion är det synsätt jag valt när jag tolkar och 

analyserar min empiri. Man skulle även kunna kalla det könsroller men vetenskapligt brukar 

man benämna det genus. Genusforskare som Butler och Ambjörnsson använder termer som 

femininet och maskulinitet istället för kvinnligt och manligt och detta har även jag valt att 

använda i min analys. I det perspektivet är det faktum att pojkar uppmuntras till att vara 

starka, aktiva och initiativrika ingen tillfällighet och inte heller att flickor uppmuntras till det 

motsatta. Detta förhållande brukar kallas maktordning eller könsmaktsordning och den 

betraktas av genusforskare som det som organiserar vårt samhälle (Fagerström & Nilsson, 

2008, s 12).  I exemplet i empirin om kortspelet där vi i samspelar och skapar olika etniciteter 

där vår syn på ordet rumpa skiljer oss åt så inverkar även synen på genus. Vad passar sig för 

en ung pojke att säga till en kvinna och vad är direkt olämpligt, här samverkar synen på 

etnicitet och genus och påverkar varandra i vad som är görbart eller inte. Sherkan beskriver 

den svenska jämställdheten som ett måste för pojkarna att ta till sig. Med deras ursprung är 

synen på kvinnan att hon är lågt stående och så fungerar det inte i Sverige. Sherkan säger 

vidare att det inte spelar någon roll om hans kollega är en man eller kvinna eller svensk eller 

invandrare, alla gör samma arbete och man lär sig saker av alla. Carina däremot har en annan 

syn på vem som gör vad i det dagliga arbetet. – Det syns direkt vem som jobbar, när någon av tjejerna 

jobbar är det alltid undan plockat och snyggt. Det är det inte när killarna jobbar. Jag tror helt enkelt att de inte 

ser det för det är nog inte så att de struntar i det.  

Sven är av en helt annan åsikt. Det syns direkt om den personal som är i tjänst har egna barn. Då är man 

van att plocka hela tiden och gå automatiskt runt en sista sväng på kvällen och fixar det sista. Det man inte har 

gjort får man göra sedan för det är ingen annan som kommer och gör det åt en. Här finns ingen form av 

koncensus, Carina säger att det skiljer mellan könen. Sven säger att det är en uppdelning i 

arbetet mellan den personal som är föräldrar och de barnlösa. Sherkan tycker inte att det är 

någon skillnad alls på arbetssättet mellan män och kvinnor. Här reflekterar jag över att Carina 

är just kvinna och Sven är pappa till tre barn medan Sherkan inte har några egna barn. De 

grupperar in sig själva i den gruppen som gör mest arbete helt omedvetet men anklagar inte 

den andra gruppen för ogjort arbete utan säger i princip att den gruppen inte ser att det 

behöver göras. Sherkan tycker att allt är bra och kanske har hans korta anställningstid som gör 

att han inte reflekterat över saken.  
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Kevin, Hassan och Osman säger att det absolut inte spelar någon roll om personalen är en 

man eller kvinna. Men på frågan om deras relationer till personal och vem de vänder sig till i 

förtroende säger Hassan -När jag vill prata i förtroende går jag alltid och pratar med min kontaktperson 

och hon är ju förvisso kvinna, det har jag aldrig tänkt på. Här väljer Hassan den person som enligt 

hierarkin på HVB hemmet är främst ansvarig för hans väl. Kevin berättar - Jag delar mina 

problem med honom eller henne, den personal om är på plats när jag behöver prata. Det går bra med vilket 

som. De är bra all personal. Kevin väljer att se personalen som kompetenta yrkesmänniskor och 

därmed den närmaste auktoriteten att förhålla sig till, organisatoriskt verkar detta stå över 

både etnicitet och genustillhörigheter.   

Det är väldigt svårt att få pojkarna och även personalen att beskriva om och i så fall hur 

arbetet påverkas av genus. Carina säger - Det spelar ingen roll vilket kön personen man jobbar med har 

men om man till exempel ska åka till badhuset då är det bättre att de är två män som jobbar. Det är praktiskt 

eftersom de kan vara två vuxna i omklädningsrummet. Här inverkar inte genus enligt Carina utan 

istället är det praktiska arbetet som underlättas av att personalen har samma kön som den unga 

pojkarna. Att omklädningsrummen är genuskodade är inget som Carina reflekterar över utan 

detta är en självklarhet som är förgivet tagen.   

Både pojkarna och personalen säger att vara sig genus eller etnicitet inverkar, ändå finns det 

många sekvenser från mina observationer som motsäger detta. Detta tillfälle utspelar sig en 

kväll efter avklarad middag. Jag har redan kvällen före fått frågan om jag kommer att jobba 

nästa kväll och anledningen till det är att en pojke vill ha hjälp med läxläsningen. Den här 

läxläsningen äger rum tillsammans med en pojke som varit flera år i Sverige. Ämnet är 

samhällskunskap och ämnet och tillhörande frågor handlar om olika kulturer. Efter högläsning 

i boken både av pojken och mig (han läser bra men kan tappa sammanhanget så därför brukar 

han börja läsa stycket och efter vi pratat lite om vad det står så läser jag samma stycke) sedan 

så klaras frågorna av. Stämningen är vilsam och familjär eftersom de andra pojkarna pysslar 

med annat och vi är själva i samlingsrummet Jag frågar om han tycker att det är svårt att 

förstå den svenska kulturen. – Jo, säger han.  – Det tog lite tid men nu när det kommer nya killar hit 

brukar jag berätta saker som man inte kan göra här.  – Hur menar du? säger jag. – Ja, men som när vi hälsar, 

så brukar vi pussas på kinderna. Jag berättar att de aldrig ska pussa på en kille när de hälsar och framför allt 

inte i skolan för då är de helt körda sedan.  I Sverige är man bög om man pussar på en kille och hos oss är det 

helt naturligt att pojkar och män hälsar på varandra på det viset.  Jag vill inte att de ska göra bort sig direkt 

första dagen i skolan bara för att de hälsar på en landsman.  Pojken beskriver här att vår svenska syn 

på manligt beteende skiljer stort från hans hemlands syn på manlighet. Han vill hjälpa de nya 

pojkarna att passa in så att de inte behöver göra onödiga missar i sitt uppträdande med andra.  

Jag ville undersöka hur personalen på HVB hem och de boende flyktingungdomarna 

interagerar med varandra och vad detta säger om de föreställningar, rutiner och 

organisationsstrukturer som finns i det dagliga arbetet. Om kön och etnicitet påverkar mötet 

mellan personal och ungdomarna, om vilka föreställningar om ungdomarna finns hos 

personalen och hur ungdomarna själva förstår sin situation. Min slutsats är att personalen och 

pojkarna påverkar varandra i sitt samspel i vardagliga situationer. Varje gång de socialiserar 

med varandra i det dagliga arbetet.  Verbalt talar de inte ofta om etnicitet eller genus men i sitt 

görande finns det ständigt med. Arbetsplatsen är jämlik i regelverket men inte alltid i det 

praktiska arbetet, något man ser i statistiken för samhället i stort. Organisatorisk makt kan slå 

ut både etnicitet och genuspåverkan men kan ibland inte göra skillnad alls.  
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Diskussion  
Min studie visar att både pojkarna och de anställda säger att genus och etnicitet inte inverkar 

på det dagliga arbetet men kan samtidigt ge uttryck för det motsatta. Det visar sig främst i det 

dagliga arbetet och betydligt mindre i intervjuerna. Jag upplevde en mycket begränsad 

kommunikation med de intervjuade pojkarna något som Kohli även beskriver i sin studie om 

ensamkommande asylsökande och deras tystnad i mötet med auktoriteter. Pojkarna som jag 

arbetar med är betydligt mer frispråkiga och detta kanske beror på att vi har en relation som 

personal och boende pojke. Fördelen med att vara okänd för de unga pojkarna i intervjun blev 

en nackdel i att bli betraktad som en auktoritet. Till följd av detta innehåller den här studien 

ett mycket begränsat antal talsekvenser med de unga pojkarna då de nästa unisont svarade det 

spelar ingen som helts roll på de flesta frågor, oavsett hur jag ställde följdfrågorna. I det 

praktiska arbetet på HVB hemmet är jag även där en auktoritet men har samtligt fått tillit i och 

med mitt sätt att behandla och bemöta dem och genom den tid som passerat sedan vårt första 

möte. I socialisationen med de unga pojkarna på hemmet har det därför framkommit betydligt 

mer intressanta händelser och tillfällen då både genus och etnicitet blir synligt och framför allt 

den organisatoriska påverkan på detta.  Genom att samspela med pojkar och personal 

synliggörs det hur genus och etnicitet konstrueras i det dagliga samspelet på HVB hemmet. 

Deltagande observationer är just deltagande och därmed är forskaren delaktig i empirins 

skapande. Att se etnicitet och genus som något som gör genom tal och handlingar är komplext 

och kombinationen av intervjuer och observationer upplevdes som ett bra val.  Jag har så som 

Repstad(2007) beskriver, gett informanter möjlighet att berätta vad de tycker att de gör och 

sedan som forskare observerat hur ett HVB hem i praktiken gör det. Personalen var betydligt 

mer meddelsam och sa ofta att etnicitet och genus inte spelade roll men emot sade sig ofta i 

nästa mening. Dock har jag efter insamlandet av min empiri diskuterat med kollegor just om 

detta fenomen, att ingen talat om det men ändå görs det, och då fått reaktionen på att det 

tänker man ju inte på. HVB hemmet blir en plats där olika etniciteter skapas och blandas och 

alla kommer på sikt att förändra sin syn på både sin egen och andra personers etnicitet. Det 

skulle kunna beskrivas som olika filter som passeras, organisatoriskt är personalen och 

pojkarnas relation på ett sätt samtidigt som både etnicitet och genus påverkar till viss del, 

olika mycket beroende på situationen. Situationer skapas av att vi spelar bestämda roller inom 

en institution, det vill säga att det är dessa roller och därmed dessa relationer mellan oss som 

är de primära. Vid läxläsning kan jag vara kvinnan att få hjälp av och samtidigt svensk som 

kan beskriva de knepiga frågorna i samhällskunskapsboken samtidigt som jag kan beordra 

dem i säng på kvällen i makten av min yrkesroll. Vi påverkas ständigt av varandras sätt att 

vara och får större förståelse för hur man kan tänka och känna.  Lite som ju fler intryck man 

får av andra ju bredare blir kunskapen och därmed minskas rädslan av det okända.  

I boken Genus ogjort eller om man väljer originalet Undoing Gender hittar jag en spännande 

vinkling av genusperspektivet. Butlers teori om att om genus är könsidentitet som installeras 

genom en upprepning av akter, detta gör det också möjligt att teoretiskt förstår hur den 

förändras på sikt.  Det är nämligen inte möjligt att upprepa och kopiera lika gång efter gång. 

Därmed kommer stora eller små förskjutningar ske. Tanken på genus som socialt konstruerad 

framhåller just den processen i görandet, att göra genus (doing gender). Detta görs utan att 

vetskap eller ens vilja utan bara som en produkt genom av att socialisera med andra (Butler, 

2006, s 11). Detta skulle jag vilja applicera även på begreppet etnicitet. Varje gång vi gör vår 

etnicitet har den påverkats av den diskurs vi lever och verkar i. HVB hemmet blandning av 

olika etnicitet både bland personal och pojkar och ger mångkulturalitet ett ansikte. Denna 

variant att göra etnicitet blir mycket intressantare om man betänker att göra kön har sina 

begränsningar i hur många varianter som finns så som hon, han och hen och kanske fler 

varianter beroende hur man tolkar omgivningen. Etnicitet kan även ses som statisk och då 
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skulle det finnas, om man bara räknar självständiga stater 195 stycken och varje land kan 

innehålla flera olika etniciteter. Om man väljer att se etnicitet som socialt konstruerat så finns 

ett oändligt antal varianter men synen att vi varje gång vi göra etnicitet påverkas av vår 

närmaste omgivning och det sociala samspelet vi har tillsammans.  För att få det dagliga 

arbetet att fungera så måste elever och personal både samverka och jämka sig. Den auktoritet 

som uppstår i maktpositionen som personal, kan inverka på både synen på genus och etnicitet 

men studien visar att den påverkas.  

 

I det socialkonstruktivistiska perspektivet, att vi blir det vi är genom att socialisera med andra 

blir den boende pojkarna och arbetssituation för personalen spännande. På HVB hemmet är 

just de unga pojkarna ensamkommande vilket i sin tur gör dem mer tillgängliga för förändring 

i och med att det inte finns någon fysisk person närvarande som gör att de stannar i det gamla 

sättet att socialisera med andra. Vid varje liten förändring hos pojkarna kommer det sociala 

samspelet att förskjutas och vid varje personals förändring av sin syn och uppfattning händer 

samma sak. Hessle beskrev i sin studie att för att lyckas i det nya landet måsta behöver man 

behålla kontakter från det gamla livet. Till detta krävs även en boendemiljö som är tillåtande 

gentemot barnets kultur, något som underlättar integrationen i det nya landet. Detta tycker jag 

att de besökta hemmen och mina informanter beskriver på ett mycket positivt sätt. Det spelar 

ingen roll vem man är, alla fungerar tillsammans. Jag kan även se det Jonsson beskriver i sin 

bok att det blir ett vi och dom och här verkar det som hela HVB hemmet är vi samtidigt som 

pojkarna själva bildar en egen lite grupp med vissa språkliga uttryck gemensamma som är en 

blandning av deras olika språkkompetenser, dom är de andra som finns utan för hemmets 

dörrar (Jonsson, 2009).  

 

Något som jag märkt är att under det dryga halvåret på HVB hemmet, där jag arbetat är att de 

unga pojkarna som kommer till oss idag är oftast något jag skulle beskriva som släktens 

påläggskalv. De är socialt välanpassade, har gått i skola och kan till viss mån engelska. Efter 

den första tidens tystnad kan jag vid diskussioner förstå att släkten samlat pengar för att 

skicka den skarpaste hjärna till ett liv med bättre möjligheter och kanske även ge övriga släkt 

möjlighet att senare komma efter. Jag har flera gånger imponerats av det som beskrivs i 

studien Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, den resilens som de 

asylsökande ensamkommande uppvisar. De har tagit sig ensamma till det nya landet och bor 

med människor de inte känner och förstår inte språket som talas. De riskerar att deras asyl 

ansökan inte gillas och att de kanske måste leta ett nytt möjligt land att etablera sig i (Wade, et 

al, 2012). Ändå säger de pojkar, både de jag intervjuat och de jag har träffat i mitt arbete, att 

skolan är det viktigaste, detta för att skaffa sig ett språk och efter det en ordentlig utbildning 

och ett gott liv. Vi har även pratat om vem de senare ska bilda familj med och här kommer 

efter en viss rodnad kommer svaret att inte än. Först gäller det att skaffa sig ett bra arbete, 

bostad och trygghet först, sen kan man tänka på tjejer. Om de skulle kunna tänka sig att gifta 

sig med en flicka med olika etnisk bakgrund än deras egen var svaret, javisst. En pojke sa till 

och med att det är bra, då kan barnen berikas med två olika kulturer.   

 

Min studie där jag valt att arbeta med det socialkonstruktivistisk och det organisatoriska 

perspektivet visar att de bägge perspektiven samverkar men kan även visa situationer då det 

skaver och inte alls passar in. De organisatoriska roller som personal och elever med 

automatik får på institutionen kan ibland vara osynliga. En sådan situation är till exempel den 

jag beskrivit om händelsen i badhuset. Jag vill att pojkarna skall gå före mig, men de tolkar 

mig som äldre och kvinna och bryr sig inte om min auktoritet. Jag får vara ordentligt påstridig 

för att få min vilja fram. När det gäller begreppet genus vilar jag mig mot Butlers teori om att 

om genus är könsidentitet som installeras genom en upprepning av akter, detta gör det också 
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möjligt att teoretiskt förstår hur den förändras på sikt.  Det är nämligen inte möjligt att 

upprepa och kopiera lika gång efter gång. Därmed kommer stora eller små förskjutningar 

(Butler, 2006,s11). Här instämmer jag helt och har även använt Butlers teori och applicerat 

den på etnicitet. Att etnicitet skapas genom görande och beroende på den diskurs pojkarna och 

personalen lever och verkar i kommer förskjutningar att ske. Troligen blir den störst hos 

pojkarna då deras liv i stort sker på HVB hemmet och i socialisation med andra pojkar och 

personal där. Personalen kommer att påverkas något mindre eftersom de även har ett annat liv 

utanför arbetsplatsen, samtidigt kan jag för egen del som faktiskt praktiskt deltagit i studien, 

förändrat min syn på etnicitet och på andra människors kultur under det halvår som gått. Detta 

har även fått till följd att min privata omgivning så som familj, släkt och vänner även fått en 

inblick i min nya insikter bara genom att umgås med mig.  

 

Min tanke för framtida möjligheter av studier skulle vara att undersöka ett likande syfte och 

frågeställningar men med ungdomar/pojkar där samtliga beviljats asyl och därmed börjat 

etableringen på ”riktigt” utanför HVB hemmet organisatoriska påverkan. Forskning på hur de 

unga ensamkommande barn och ungdomar som beviljats asyl i vårt land integreras i det 

svenska samhället. Hur de hanterar de normer och regler som finns. Hur de hanterar både 

kraven som ställs på dem som medborgare men även möjligheterna som finns för dem. 

Forskningen skulle även kunna belysa och jämföra situationen för de unga om de sökt och 

beviljats asyl som ensamkommande eller med sina anhöriga.  
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Intervjuguide/Personal 
 

Information  
Kan du berätta lite om dig själv? 

 
Hur länge har du arbetat med det du arbetar idag? 
 
Kan du berätta lite om er verksamhet?  
 
Hur ser personalsammansättningen ut? 
 
Vilken utbildning/kompetens finns i personalgruppen?  
 
Hur länge har verksamheten funnits?  
 
Arbetar ni efter någon särskilt modell/ målsättning/filosofi, kan ni beskriva den?  

 

Verksamheten  
Beskriv vilka ungdomar bor här?  
 
Hur ser verksamhetens rutiner ut?  
 
Vilka ansvarsområden/ansvarsfördelning finns i verksamheten?  
 
Tror du att föreställningar om kön kan påverka mötet mellan personal och ungdomarna? 
Tror du att föreställningar om etnicitet kan påverka mötet mellan personal och ungdomarna? 
 

Dagliga sysslor  
Vilken struktur finns i arbetet med de dagliga sysslorna?  
 
Ser du några normer/roller i arbetet med de dagliga sysslorna utifrån genus?  
 
Finns situationer då personalens kön kommit i fokus i arbetet?  

 
Hur påverkas arbetet av om det är manlig eller kvinnlig personal i tjänst?  
 
Finns det situationer då din eller ungdomarnas etnicitet påverkar det dagliga arbetet? Beskriv hur? 
 

Aktiviteter  
Finns situationer då kön spelar roll i planering eller genomförande av aktivitet?  
 
Vilka styrkor och utmaningar finns i verksamheten kopplat till kön?  

 

Ungdomarnas inflytande  
Hur ser du på ungdomarnas inflytande och medbestämmande i verksamheten?  
 
Kan du beskriva hur ungdomarna brukar föra sin talan 
 
Vilka utmaningar/möjligheter i det sociala arbetet ser du mer allmänt med denna målgrupp  
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Intervjuguide/ Ungdom  
Information  
Kan du berätta lite om dig själv? 

 

Kan du berätta lite om hur du kom hit?  

 

Hur länge har du bott här? 

 

Dagliga sysslor  
Anser du att personalens ursprung inverkar på deras arbetssätt och deras relationer till er 

ungdomar? 

Beskriv gärna en sådan händelse. 

 

Hur påverkas arbetet av om det är manlig eller kvinnlig personal i tjänst?  

 

Kan du förklara hur? 

 

Kan du beskriva om dina relationen till kvinnlig respektive manlig personal?  

 

Anser du att det finns någon skillnad i om det är en manlig eller kvinnlig personal när du vill 

tala med personal i förtroende? 

 

Ungdomarnas inflytande  
Anser du att du har inflytande och medbestämmande i verksamheten?  

 

Kan du föra din talan? 

 

Kan du beskriva vilka utmaningar/möjligheter du ser i att anpassa sig till det svenska 

samhället.  

Vilka mål ser du inför framtiden? 

Kan du beskriva dig själv om var är du befinner dig om tio år? 
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Interview Guide / Youth  
Information  

Can you tell me a little about yourself?  

Can you tell me a little about how you got here?  

How long have you lived here? 

Daily chores  

Do you feel that the staff's origins affect their work and their relationships to you young 

people?  

How is the work of whether it is male or female staff on duty? 

Can you describe about your relationship to the female and male staff?  

Do you think that there is any difference whether it is a male or female staff when you want to 

talk to staff in confidence?  

The young people's influence  

Do you feel that you have influence and participation in the activity?  

Can you present your case?  

Can you describe what challenges / opportunities you see in that adapt to Swedish society?  

What goals do you see the future? 

Can you describe yourself of where you find yourself in ten years? 

 

 

 


