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Sammanfattning  

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande pojkars erfarenhet av 

att leva och flytta från ett HVB i en svensk kommun. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fem personer som tidigare har varit placerade på HVB. Resultaten 

visade att genom placering på HVB gavs respondenterna möjlighet att träffa andra 

ensamkommande som befinner sig i en liknande situation, vilket skapade en känsla 

av trygghet. Studien visade vidare att stöttning av personal på boendet under place-

ringen och i förberedelserna för att flytta från HVB och bli självständiga vuxna, var 

mycket betydelsefullt. Studien visar att respondenterna i stort haft en positiv upple-

velse av att ha varit placerade på HVB. 
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Abstract  

 

 

The purpose of this qualitative study was to investigate unaccompanied minors ex-

perience of living and moving from a group home in a Swedish municipality. Semi-

structured individual interviews were conducted with five individuals who previ-

ously have been placed in a group home. The results showed that through placement 

in the group home the respondents had an opportunity to meet other unaccompanied 

minors and share a similar situation, which created a sense of security. The results 

showed further that received support from the staff, during the placement and in 

preparations to move from the group home and become independent, was of vital 

importance. The results indicate that the respondents experienced the time they spent 

in the group home in a positive way.  
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1. Inledning  

Människor som tvingas lämna sitt hemland på grund av krig, hot, våld eller fattigdom har skett 

under hela människans historia. Enligt en rapport från UNHCR befann sig över 60 miljoner 

människor på flykt år 2015 (Migrationsinfo, 2016b). Att människor söker sig till Sverige för att 

finna skydd är inget nytt fenomen (Migrationsverket, 2016a). Dock menar Arnstberg (2008) att 

Sverige kom att ses som ett invandrarland först efter andra världskriget. Under 1960 – talet 

befann sig Sverige i högkonjunktur och många människor sökte sig till landet för att arbeta, 

dessa människor kom att bli en stor tillgång för Sverige och för landets utveckling (ibid.). Under 

70 – talet sjönk invandringen till Sverige för att sedan stiga igen under 80-talet då många män-

niskor utanför Europa sökte asyl i Sverige. Sedan 2009 har antalet personer som söker asyl i 

Sverige ökat stadigt för varje år (Migrationsverket, 2016a).  

Socialstyrelsen (2013b) menar att barn och unga, ensamkommande flyktingbarn, som sö-

ker sig till andra länder utan medföljande föräldrar eller legal vårdnadshavare, inte är något nytt 

fenomen för Sverige. Under andra världskriget kom många judiska barn från Tyskland till lan-

det och ett stort antal barn från Finland skickades till Sverige utan vårdnadshavare (ibid.). Än 

idag tvingas föräldrar att skicka iväg sina barn till andra länder, för att de ska få en chans att 

utbilda sig och leva under tryggare former än i hemlandet. Den främsta orsaken till att barn 

skickas från sina hemländer är förföljelse, krig och organiserat våld. En del flyr på grund av 

risken för militärtjänstgöring, men även på grund av begränsade möjligheter till utbildning i 

hemlandet. Av Socialstyrelsens rapport (2013b) framkommer vidare att det som är gemensamt 

för denna heterogena grupp är att de bär med sig på erfarenheter av att bryta upp från en bekant 

miljö, föräldrar och från det sociala nätverket. Många bär med sig svåra upplevelser från sitt 

hemland och erfarenheten om en vuxenvärld som har svikit dem. För flertalet av dessa ensam-

kommande flyktingbarn var vägen till Sverige både lång och farlig och många berättar om räds-

lan för att bli beskjutna, misshandlade, utsättas för sexuella övergrepp och om avsaknaden av 

mat och dryck (ibid.). 

 

1.1 Bakgrund  

Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige vilket är den högsta 

siffran någonsin (Migrationsinfo, 2016a). Det stora antalet ledde till att situationen för många 

kommuner blev kaosartad, då kapacitet och resurser för att klara mottagandet av det stora anta-
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let ensamkommande flyktingbarn saknades. Det ledde till att många kommuner Lex Sarah an-

mälde sig själva på grund av brister i mottagandet (SVT Nyheter, 2015). Det ansträngda läget 

ledde till att utbildningskravet för personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn till-

fälligt sänktes och kravet på tvåårig eftergymnasial utbildning togs bort. Detta på grund av att 

möjligheten att anställa tillräckligt många och på kort tid ansågs vara i princip omöjligt (Sveri-

ges Radio, 2015). Antalet hem för vård och boende (HVB) ökade dramatiskt och i februari 2016 

fanns det 1220 HVB i Sverige (IVO, 2016).  

När de ensamkommande flyktingbarnen anländer till Sverige är de under 18 år, vilket 

betyder att de är omyndiga. Detta innebär att det är socialtjänsten som ansvarar för mottagandet 

av barnet och bär det yttersta ansvaret att ta hand om dessa barn samt att ge dem så bra förut-

sättningar som möjligt (Socialstyrelsen, 2013b). I regel placeras de ensamkommande flykting-

barnen på HVB om de inte har någon släkt i landet. HVB med ensamkommande flyktingbarn 

som målgrupp ska ha personal som är tillgänglig dygnet runt, säkerhetsrutiner samt att de bo-

ende ska kunna känna tillit till personalen (Rädda barnen, 2010).  

Att tillitsfulla relationer till vuxna är viktigt för ensamkommande flyktingbarns välbefin-

nande bekräftas genom tidigare forskning. Kohli och Mather (2003) beskriver i sin forskning 

att det finns vissa faktorer som verkar ha betydelse för barnets psykiska välmående. Det är 

viktigt att få känna att det finns någon vuxen som bryr sig om och värnar om den unga. Möjlig-

heten att få tänka och prata om sina upplevelser tillsammans med en trygg vuxen är en faktor 

som har stor betydelse. Även känslan av att det finns möjlighet att göra egna val och kunna 

påverka sitt eget liv samt att få känna kulturell tillhörighet med andra människor är viktigt.  

Vid sökning av tidigare forskning har vi funnit att det finns relativt mycket forskning 

kring ensamkommande flyktingbarn under asylprocessen medan det finns lite forskning kring 

som berör ensamkommande flyktingbarns upplevelse av att bo på HVB i Sverige. Mycket av 

det som rapporteras i media kring förhållanden på HVB tar upp de negativa aspekterna. Därför 

vill med vår studie ge möjlighet för dem som varit placerade på HVB att lyfta det som faktiskt 

har varit positivt. 

Utifrån tidigare forskning anser vi att det är intressant att undersöka huruvida ensamkom-

mande flyktingbarn på HVB upplever att personal har kunnat ge dem stöd och stöttning under 

tiden på boendet. Vi vill även undersöka om de ensamkommande flyktingbarnen känner att de 

varit delaktiga i sin situation på boendet samt hur väl förberedda de blivit för det kommande 

vuxenlivet. 

 



 

5 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flyktingpojkars upplevelser under 

tiden de varit placerade på HVB. Detta görs utifrån följande frågeställningar:  

 

- Upplever ensamkommande flyktingpojkar att personalen har gett dem stöd i deras boendesi-

tuation?  

-  Upplever ensamkommande flyktingpojkar att de själva har varit delaktiga kring deras egen 

livssituation?  

-  Upplever ensamkommande flyktingpojkar att de förberetts för tiden efter HVB placeringen 

avslutats?  

 

1.3 Avgränsningar  

I studien har vi valt att endast använda oss av unga män som respondenter, detta med anledning 

av att det endast är pojkar som placeras på HVB i den kommun där vår studie har genomförts. 

Vi har även valt respondenter som är över 18 år och därmed myndiga, men under 21 år. Denna 

avgränsning blev naturlig då den verksamheten dit vi vände oss för att finna respondenter endast 

arbetar med ensamkommande inom detta åldersspann. Ytterligare avgränsning som gjorts är att 

endast ensamkommande med permanent uppehållstillstånd har valts ut till respondenter. Denna 

avgränsning gjordes utifrån etiska aspekter (se etikkapitel) samt studiens syfte och frågeställ-

ning, då vi önskade få en djupare förståelse kring ensamkommandes upplevelse av att bo och 

flytta från HVB. Utifrån syfte och frågeställning ansåg vi att de personer som var bäst lämpade 

att besvara våra frågor var ensamkommande som själva bott på HVB och inte personal. Vårt 

val stärktes ytterligare då vi upptäckte att mycket tidigare forskning utgick från personalens 

erfarenheter. Vi har förståelse för att det finns många vuxna som påverkar den ensamkommande 

i deras livssituation. I studien har vi dock gjort en avgränsning till att endast undersöka den 

ensamkommandes relation till personalen som arbetar på HVB och inte andra viktiga vuxna 

som finns kring den ensamkommande så som god man, lärare m.fl. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

Asylsökande är den ensamkommande när den kommer till landet personen söker skydd i, och 

ännu inte fått beslut om han eller hon kommer få PUT (Migrationsverket, 2013).  
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Permanent uppehållstillstånd (PUT) innebär att Migrationsverket har beslutat att den 

asylsökande får stanna i Sverige. I och med detta har personen samma rättigheter som gemene 

man. För ensamkommande betyder det att kommunen tar över allt ansvar gällande omsorgen 

minst tills den är 18 år och myndig (Migrationsverket, 2016b).  

Ensamkommande flyktingbarn avses i denna studie en person som är under 18 år och 

kommer ensam till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare. Dessa barn ska också ha tillkän-

nagivit sig för de svenska myndigheterna och därmed fått rättigheter såsom boende, utbildning 

och sjukvård i väntan på asyl. Ensamkommande asylsökande barn har samma rättigheter och 

skyldigheter som barn i allmänhet (Migrationsverket, 2015). I studien kommer vi referera till 

ensamkommande flyktingbarn som ensamkommande.  

HVB (hem för vård eller boende). HVB med inriktning på ensamkommande skiljer sig 

mot ett ”vanligt” HVB i den bemärkelsen att insatsen i första hand inte behöver vara inriktad 

på behandling utan att syftet är att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Denna HVB-verk-

samhet är inom socialtjänsten och därmed i kommunens regi. Personalen ska ha lämplig utbild-

ning och erfarenhet (IVO, 2015). 

God man tillförordnas den ensamkommande vid ankomsten till Sverige enligt lag om God 

man för ensamkommande (2005:429). Den gode mannen har som uppgift att vara en juridisk 

ställföreträdare i föräldrarnas ställe samt tillförsäkra att den ensamkommande har en bra och 

trygg tillvaro där den får sina behov tillgodosedda. Den gode mannen ska alltid ha barnets bästa 

i åtanke, vilket kräver att de har etablerat en bra kontakt med varandra. Uppdraget som god man 

upphör när barnet blir 18 år (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

1.4.1 Lagstiftning och myndigheternas olika ansvar  

För att täcka upp för barnets avsaknad av förälder i Sverige är det många instanser inblandade 

i barnets liv. Myndigheternas olika kompetens ska tillförsäkra barnet trygghet, hälsa och ut-

veckling. Socialstyrelsen har i sin vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn 

och ungdomar (2013b) framhållit att bland annat samverkan mellan myndigheter är en särskilt 

viktig faktor i hur den ensamkommande ska få en god hälsa och utveckling. Många av de en-

samkommande har upplevt trauman av olika slag vilket kan påverkar hur de agerar och att det 

är viktigt att de som samarbetar kring de ensamkommande är lyhörda för varje individs situation 

(ibid.). Ensamkommande barn är som alla andra barn och har påverkats olika av vad de varit 

utsatta för. Det anses för oss viktigt att förklara vem som gör vad, för att förstå komplexiteten i 

hur arbetet med de ensamkommande genomförs.  
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Migrationsverket är den första instansen som den ensamkommande kommer i kontakt 

med. Det är hos Migrationsverket som den ensamkommande ansöker om asyl. Utifrån att den 

ensamkommande är minderårig tar Migrationsverket kontakt med offentligt biträde, en jurist 

eller advokat som ansöker om uppehållstillstånd för den ensamkommande och som för dess 

talan. Det ska normalt ta fyra månader att ansöka om uppehållstillstånd och det är Migrations-

verket som ansvarar för utredningen om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte (Schéele & 

Strandberg, 2010). Migrationsverket ska också anvisa barnet en kommun enligt LMA § 3, andra 

stycket. Det är sedan kommunen som ansvarar för boendet. Migrationsverket har också ansvar 

att efterforska barnets vårdnadshavare, att göra åldersbedömningar (om skäl föreligger att tro 

att den ensamkommande är över 18 år) samt att arbeta med återvändande för de ensamkom-

mande som fått avslag på sin asylansökan. Övergripande har de också ansvar för att planera för 

behovet av platser till ensamkommande samt teckna avtal med kommuner m.m. (Migrations-

verket, 2015). 

Socialnämnden i varje kommun har ansvaret för omhändertagandet av de ensamkom-

mande. Syftet är att normaliseringsprincipen gäller vilket innebär att samma regler och sociala 

omvårdnadssystem bör gälla för alla barn och unga som vistas i Sverige. Beslut ska fattas i 

enlighet med socialtjänstlagen där individens bästa ska beaktas utifrån delaktighet (Socialsty-

relsen, 2013b). Den första kontakten den ensamkommande får med socialtjänsten är efter att de 

gett sig tillkänna och placerats tillfälligt på ett ankomstsboende. I Sverige finns det nio stycken 

kommuner som har dessa boenden. Den kommunen som de senare kommer att ha sitt fasta 

boende i kallas anvisningskommun (Migrationsinfo, 2013). 

Efter att Migrationsverket anvisat vilken kommun som ska ansvara för den ensamkom-

mande så är socialnämnden i den kommunen genast ansvarig för den ensamkommande och 

behöver ombesörja att den får sina behov tillgodosedda genom 2 kap. 1 § SoL.  

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 

som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga 

om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap. I fråga om den som omfattas av lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den 

lagen. Lag (2011:328). 

Socialstyrelsen (2013b) beskriver att boendet som socialtjänsten tillhandahåller ska vara 

i den form som anses lämpligt, t.ex. HVB för ensamkommande, familjehem, jourhem eller an-

nat hem för vård eller boende. För ensamkommande är den vanligaste boendeformen HVB för 
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ensamkommande. HVB ska tillhandahålla personal dygnet runt för att de boende ska känna sig 

trygga med att det alltid finns någon vuxen att prata med eller fråga saker. Den ensamkom-

mande blir tilldelad en socialsekreterare tilldelad sig som inleder en utredning enligt 11 kap 1 

§ SoL för att utreda den ensamkommandes behov av skydd eller stöd samt vilka insatser som 

kan behövas för att försäkra att den får sina behov tillgodosedda (ibid.).  

Socialstyrelsen (2013b) menar att ansvar vilar på ansvarig socialsekreterare att göra en 

grundlig utredning på den ensamkommande för att synliggöra de hinder som finns för en gynn-

sam utveckling, samt för att få fram de resurser hos den ensamkommande som kan gynna en 

hälsosam utveckling. Under tiden den ensamkommande är placerad behöver socialtjänsten in-

hämta uppgifter från personer i dess närhet såsom boendepersonal eller god man som kan till-

föra åsikter om vad den ensamkommande kan vara i behov av. Det kan handla om vilket stöd 

som behövs för att tillgodose sig skolgången och en meningsfull fritid. När en insats beviljas 

från socialtjänsten behöver en vårdplan och en genomförandeplan upprättas, vilka ska följas 

upp. Dessa ska utformas tillsammans med den ensamkommande, gode mannen och andra per-

soner som kan behöva bidra utifrån den ensamkommandes situation. Detta sker i enlighet med 

de delaktighets principer som ska genomsyra den ensamkommandes liv på HVB. Socialstyrel-

sen (2013b) påvisar också vikten att boendepersonal pushar barnen gällande att vara delaktiga 

i möten med socialtjänsten (ibid.). 

Socialstyrelsen (2013a) menar att många av de ensamkommande på grund av vad de upp-

levt i hemlandet och under flykten lett till psykisk ohälsa som kan ta sig olika uttryck exempel-

vis koncentrationssvårigheter. I utredningen ska också den ensamkommandes fysiska hälsa be-

lysas då många av de ensamkommande behöver en grundlig läkarundersökning då det i hem-

landet varit en begränsad sjuk- och tandvård. Att få chansen att vara fysiskt aktiv ökar välmå-

endet och kräver att den ensamkommande ges förutsättning att kunna utöva den aktivitet som 

önskas (ibid.). Gällande den ensamkommandes skolgång är det socialnämnden som har det ut-

talade ansvaret i likhet med placerade barn överlag (Socialstyrelsen 2013b).  

Länsstyrelsen utövar tillsynen gällande överförmyndaren. I uppdraget ingår också att väg-

leda överförmyndaren för att främja en enhetlig rättstillämpning, samt se till att de har/får ade-

kvat utbildning (Schéele & Strandberg, 2010).  

Överförmyndaren i den aktuella kommunen har i uppgift att utse en särskilt lämpad per-

son till god man samt utöva tillsyn över den och bestämma arvodet. Överförmyndaren följer 
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bestämmelser ur bland annat föräldrabalken, kommunallagen och förvaltningslagen. Överför-

myndaren är också ansvarig för att entlediga den gode mannen om skäl till det anses föreligga 

(Schéele & Strandberg, 2010).  

Landstingets har ansvar att tillgodose den ensamkommandes behov av hälso- och sjuk-

vård och tandvård. Även under tiden de är asylsökande har de samma rättigheter som alla andra 

barn i samhället enligt 5 § lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (Schéele 

& Strandberg, 2010).  

Vissa av ovan beskrivna myndigheter och i förlängningen de personer som företräder 

myndigheten kommer den ensamkommande olika nära, men de har alla en stor roll i hur förstå-

elsen kring ensamkommades unika situation i det svenska samhället tas i beaktande. Allt för att 

den ensamkommande ska ges förutsättningar att ha det bra i Sverige. 

 

1.5 Studiens disposition  

Studien omfattar sju kapitel samt referenslista och bilagor. I det första kapitlet presenteras en 

inledning och bakgrund samt syfte och frågeställning. Kapitlet innehåller även avgränsningar, 

begreppsdefinitioner, lagstiftning och myndigheternas olika ansvar, samarbete och studiens dis-

position. I kapitel två redogörs tidigare forskning följt av kapitel tre där presenteras den teore-

tiska tolkningsramen. I kapitel fyra beskriver vi den valda metoden, litteratursökning, studiens 

validitet och reliabilitet, metoddiskussion samt etiska överväganden. Kapitel fem innehåller re-

sultat och analys av empiriska materialet. I kapitel sex diskuterar och reflekterar vi över våra 

resultat. Studien avslutas med kapitel sju som innehåller slutsatser och förslag till vidare forsk-

ning inom ämnet. 
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kring ensamkommande, detta kommer sedan 

användas för analys av det empiriska materialet. Som vi tidigare nämnt är ensamkommande på 

HVB i Sverige ett ämne som är relativt outforskat. I denna studie har vi därför valt att använda 

oss av tidigare forskning som vi anser kan bidra med värdefull och användbar kunskap i arbetet 

med ensamkommande. Vi har använt oss av både nationell och internationell forskning. Vissa 

av artiklarna berör ämnet ensamkommande asylsökande. Vi anser ändå att resultatet av dessa 

studier är relevanta i vår studie.  

Kohli och Mather (2003) beskriver hur alla ensamkommande bär på egna unika berättel-

ser om varför de lämnat sina hem och det enda som de har gemensamt är att de söker asyl i ett 

land som befinner sig långt från deras rötter, geografiskt och/eller kulturellt. De har lämnat sina 

hem och sin familj och har väldigt sällan några personliga tillhörigheter så som fotografier eller 

minnessaker med sig. Det största problemet för dessa barn är känslan av ensamhet. Kohli och 

Mather (2003) menar att i arbetet med ensamkommande är det lätt att dra generella slutsatser 

om barnens situation och på så sätt missa den unika situation som varje enskild individ befinner 

sig i. De menar att ensamkommande ska mötas som individer i behov av skydd och omhänder-

tagande, inte endast som asylsökande (ibid.). Även Hessle (2009) har i sin svenska uppfölj-

ningsstudie på ett antal ensamkommande barn, poängterat att de ensamkommande har olika 

bakgrund. Det finns olika anledningar till deras flykt men de flesta av respondenterna i hennes 

studie har beskrivit att de kommer från trygga familjeförhållanden och att familjen bestämt att 

de behöver lämna hemlandet för att finna trygghet i ett annat land. Hessle (2009) tar upp att den 

ensamkommande oftast behåller kontakten med sin familj i hemlandet och att det blivit tydligt 

att denna form av transnationell kontakt med familjen har en stor betydelse för att etableringen 

i det nya landet ska lyckas. Dock menar både Hessle (2009) och Wallin och Ahlström (2005) 

att många av de ensamkommande hela tiden bär på en oro för hur familj och släkt som är kvar 

i hemlandet mår. De menar att denna oro är den största anledningen till varför ensamkommande 

mår psykiskt dåligt. Ofta finns det förväntningar på den ensamkommande att skicka pengar till 

familjen och detta sätter stor press på individen. Samtidigt kan denna press fungera som en 

drivkraft för den ensamkommande att lyckats med studierna för att sedan kunna få ett arbete 

(ibid.).  
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Kohli och Mather (2003) samt Kohli (2011) anger ett antal faktorer som verkar ha bety-

delse för den ensamkommandes psykiska välmående. För det första är det viktigt för den en-

samkommande att känna tillhörighet till åtminstone en vuxen person och att känna att denna 

person bryr sig och värnar om den unga. Möjligheten att få tänka, prata och reflektera kring 

sina upplevelser med en vuxen som den ensamkommande kan känna förtroende för är även en 

faktor som är av stor betydelse. Känslan av att kunna fatta egna beslut och påverka sitt eget liv 

kan hjälpa den ensamkommande bort från känslan av hjälplöshet. Ytterligare en faktor som 

Kohli och Mather (2003) anger är betydande är möjligheten att finna sätt att behålla och förhålla 

sig till den egna kulturen samt den nya kulturen som den ensamkommande kommer i kontakt 

med i det nya landet. Att ensamkommande ofta söker sig till personer från samma kulturella 

bak-grund är något som både Wernesjö (2014) och Wallin och Ahlström (2005) beskriver i sin 

forskning. Wernesjö (2014) menar att de ensamkommande ofta skapar sig en alternativ familj 

av personer som finns i dennes närhet, exempelvis personer som bor på samma boende. Vidare 

skriver hon att ensamkommande ofta skapar sociala nätverk tillsammans med andra från samma 

religion som delar samma traditioner och högtider (ibid.). Att religion kan stärka känslan av 

tillhörighet för den ensamkommande och att religionen alltid är närvarande även i de situationer 

man själv inte kan styra över är något som Kohli (2011) beskriver. 

Chase (2013) belyser i sin forskning vikten av att kunna förstå och påverka sin egen livs-

situation samt att känslan av meningsfullhet är av betydande vikt för den ensamkommandes 

välmående. Hon menar att det finns olika sätt för hur den ensamkommande hanterar de trauman 

som den bär med sig men att få känna tillhörighet, både känslomässigt och tillsammans med 

andra, är en viktig del i bearbetningsprocessen. Även Brendler-Lindqvist (2004) beskriver be 

tydelsen av att få känna social tillhörighet med andra individer. Brendler-Lindqvist (2004) me-

nar att de ensamkommande ofta saknar ett socialt nätverk när de anländer till det nya landet och 

hon menar att om det sociala nätverket saknas kan samhället kompensera den ensamkommande 

med ett professionellt socialt nätverk. Hon menar att det kan finnas positiva effekter för ensam-

kommande som placeras på HVB. Genom placering på HVB istället för i ett familjehem kan 

den ensamkommande finna gemenskap med andra som befinner sig i en liknande situation och 

på så sätt finna styrka (ibid.).  

Kohli (2011) belyser även vikten av ett bra mottagande av professionella som exempelvis 

skola och sjukvård. Rutiner anses också vara viktigt för att skapa en känsla av trygghet (ibid.). 

Hessle (2009) visar i sin forskning att de funnits en engagerad person i det formella nätverket 

som varit viktig för den ensamkommande under etableringstiden. Ofta har det varit en lärare, 
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en idrottsledare, en personal på ett boende de bott på, deras kontakt inom psykiatrin eller sam-

talsstöd, präster eller annan religiös ledare.  

Detta stärks av Montgomery, Rousseau och Shermarke (2001) som även de beskriver 

vikten av ett bra mottagande av de ensamkommande barnen. De har intervjuat socialarbete som 

möter de ensamkommande barnen och där det blev tydligt vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer 

det finns gällande etableringen av dessa barn i det nya landet. Studien lyfter fram vikten av att 

skola och de professionella som arbetar med ensamkommande är insatta i att varje barn behöver 

förstås utifrån sin unika berättelse och att alla berättelser skiljer sig åt. De ensamkommande 

befinner sig i olika faser när de kommer till det nya landet, utifrån att vissa vetat om att de ska 

fly medan andra fått reda på det dagen innan. Flykten kan skilja sig åt i tid där vissa haft en lång 

resa och andra en kort. Vikten av att sätta in tidiga individanpassade åtgärder kring varje barn 

kräver därför att de professionella är lyhörda för de behov barnet har för stunden och vetskap 

om att behoven kan ändra sig under etableringsperioden.  

Montgomery, Rousseau och Shermarke (2001) menar att ensamkommande är en extra 

utsatt grupp av de asylsökande. Forskningen har dock visat att de är en grupp som är resurs-

starka, utifrån deras bakgrund med de förväntningar de har med sig, som påverkar deras vilja 

att skapa sig en god framtid vilket är en stor resurs för dem i deras liv i det nya landet. Studien 

påtalar vikten att samhället lägger resurser på ett bra mottagande av ensamkommande, då de i 

framtiden kommer att bidra till samhället (ibid.).  

Kohli (2011) menar att den tidigare forskningen har handlat om att belysa hur ensamkom-

mande barn har farit illa av att separeras från sina föräldrar, traumatiska minnen osv till att 

forskningslitteraturen mer börjat fokusera på att se dessa barn som aktörer av sitt liv i hur de 

handskas med de utmaningar de ställs inför och hur de kan känna hopp inför framtiden och att 

det blir en drivkraft för dem att tänka på framtiden. Det finns många psykosociala anledningar 

till denna förändrade syn på asylsökande men Kohli (2011) vill undersöka det i förhållande till 

det han anser är de viktigaste delarna i livet för ensamkommande, nämligen hur de lyckas an-

vända sin egen förmåga att relatera till andra och känna tillhörighet och därmed trygghet samt 

hur de använder sin egen ursprungs tro för att känna tillhörighet (ibid.).  

Hessle (2009) och Wallin och Ahlström (2005) är två uppföljningsstudier som vi anser 

passar vår studie utifrån att de handlar om bemötande och mottagande av de ensamkommande. 

Hessles uppföljningsstudie är efter tio år medan Wallin och Ahlström efter sju år. Resultaten i 

studierna visar att det gått bra för de allra flesta personerna som deltagit i studierna och att 

tidsaspekten är en viktig faktor. I Hessles (2009) studie berättar hälften av respondenterna att 
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de idag har det bra men att måendet de första åren i det nya landet var sämre och att ett flertal 

behövt söka hjälp av exempelvis samtalsstöd. Studien som Wallin och Ahlström (2005) genom-

förde hade den första uppföljningen efter tre år och resultaten då gällande måendet var inte alls 

lika som vid sju års uppföljningen där de allra flesta mådde bra. En gynnsam faktor för väl 

måendet verkar vara att många skapat sig egna familjer och sociala nätverk i det nya landet 

samtidigt som de har bra kontakt med familjen i hemlandet (ibid.). 
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3. Teoretisk tolkningsram  

I detta kapitel redogör vi för teorin KASAM som är den teoretiska tolkningsramen som vi an-

vänder oss av i vår analys. Valet att använda KASAM som teoretisk tolkningsram fattades uti-

från våra egna förkunskaper om denna teori samt uppfattningen att teorin kan skapa en bred 

förståelse för de ensamkommandes situation och hur de förstår sitt eget sammanhang på HVB. 

 

3.1 Känsla av sammanhang (KASAM) /Sence Of Coherence 

(SOC)  

Teorin KASAM myntades av Aron Antonovsky och är en förkortning för ”känsla av samman-

hang”. Grunden till Antonovskys studie utgår från perspektivet att genom att göra människors 

liv mer sammanhängande klarar de bättre de påfrestningar de möter i livet. Hur en människa 

upplever att livet är sammanhängande uppstår genom att tillvaron är begriplig, hanterbar och me-

ningsfull. Dessa är de tre centrala byggstenarna i teorin. Teorin har sin grund i det salutogena för-

hållningssättet där fokus läggs på att undersöka vilka faktorer som påverkar en människas hälsa, i 

motsats till det patogenetiska synsättet som undersöker faktorer som påverkar ökad sjukdom. An-

tonovsky vill däremot inte ställa begreppen frisk-sjuk emot varandra utan att de hör ihop då en 

individ pendlar mellan dessa poler. Han ställer sig frågorna vilka faktorer är det som bidrar till att 

människan rör sig mot den friska polen och varför vissa har en större motståndskraft än andra fast 

de upplevt liknande saker (Antonovsky, 2005). För att ha en hög KASAM behöver individen ha 

relativt höga värden på komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

beskriver Antonovsky (2005) är i vilken utsträckning en person upplever sig klara av att förstå saker 

som händer inom sig och utom sig. Han menar att alla utsätts för olika saker under hela sitt liv, 

ibland hemska saker. Har individen hög KASAM kan den förstå dessa saker genom att de är förut-

sägbara i den mån att de går att förklara baserat på personens förmåga att ta in information och 

sortera den. Vid låg KASAM upplevs händelser som kaotiska och oförklarliga (Antonovsky, 2005).  

Hur en person klarar av att hantera (hanterbarhet) olika händelser beror på hur individen upp-

lever att den har de resurser som krävs i situationen. Resurser i det här hänseendet är inte endast 

sådant som individen själv förfogar över utan också resurser som tillhandahålls av andra personer 

som ens partner, arbetsgivare, läkare eller andra personer som är förtroendeingivande. Religion an-

ses också som en viktig faktor för hur en individ hanterar sin situation. Har individen en hög känsla 

av hanterbarhet kommer den klara av att olyckliga saker händer i livet utan att känna sig som ett 

offer (Antonovsky, 2005).  
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Komponenten meningsfullhet beskriver Antonovsky (2005) som begreppets motivations-

komponent. Individer med stark KASAM har alltid något i livet som är betydelsefullt för dem och 

som är värt att kämpa för. Det medför att när det uppstår problem längs vägen så är dessa problem 

värda att ta sig igenom. Att känna meningsfullhet för vad individen ställs inför anses vara av största 

vikt för att förstå och hitta de resurser som krävs över tid, även om alla komponenterna förutsätter 

varandra i olika grad och är viktiga i hur personer löser de problem de ställs inför. Komponenterna 

påverkar varandra och Antonovsky (2005) har genom att sätta ihop de olika komponenterna och 

värderat dem med höga eller låga värden i olika konstellationer fått fram troligheten för hög eller 

låg KASAM. 

Antonovskys sammanfattning av KASAM lyder:  

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang” (Antonovsky 2005, sid 45).  

I studien framkom det att personer kan ha en stark KASAM men ändå inte se hela sin 

värld som sammanhängande. Individen kan ha satt upp gränser och det som händer utanför 

gränserna påverkar dem inte. Alla har olika snäva gränser men fyra sektorer behöver vara inn-

anför gränsen då de anses så betydelsefulla och det är ens känslor, de närmaste interpersonella 

relationerna, ens huvudsakliga sysselsättning och existentiella teman (död, misslyckanden, kon-

flikter mm). Under livet utsätts individen för ständiga stressfaktorer och när de hanteras lyckat 

och något meningsfullt kommer ut från dem är detta grundat i de generella motståndsresurser 

en individ bär med sig. Detta kan vara bra ekonomi, god intelligens, socialt- och kulturellt stöd 

och jag styrka. De är starkt kopplade till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När 

stressorer bryter ner en individs KASAM benämns det som generella motståndsbrister och be-

ror på avsaknad av sammanhang och meningsfullhet i situationen. Det finns tre olika typer av 

stressorer som Antonovsky (2005) benämner som kroniska, viktiga livshändelser och dagsakuta 

förtretligheter. Den kroniska stressorn är en egenskap eller ett tillstånd som karakteriserar en 

individs liv och är således långvarig tillexempel en svår sjukdom. När saker händer i en individs 

liv som de inte vet hur de automatiskt kommer reagera på kallas de livshändelsestressorer, det 

kan vara en skilsmässa, ens barns födelse, pensionering, ett dödsfall mm. De dagsakuta förtret-

ligheterna beskrivs som händelser som det inte finns någon automatisk adaptiv respons på som 



 

16 

 

händer i vardagen och påverkar positivt eller negativt. Hur individen reagerar på en stressor är 

kopplat till dennes KASAM och samma stressor påverkar således personer olika (Antonovsky, 

2005).  

KASAM utvecklas genom individens uppväxt. Är föräldrarna flexibla och förutsägbara, 

lär ut självkontroll och en känsla att problem går att lösa och utmaningar värda att ta, stärks 

barnets KASAM. Under ungdomsåren är påverkan från yttre håll större och individen antingen 

stärks av erfarenheter de erhållit eller försvagas av andra erfarenheter under den tiden. Under 

den här tiden kan individens förmåga att hantera stressorer bra fungera kortsiktigt genom en 

provisoriskt stark KASAM, men det är först i det tidiga vuxenlivet efter trettio års ålder som 

individens placering på KASAM-kontinuitet blir mer eller mindre definitiv. Antonovsky (2005) 

menar med detta att vid vuxen ålder är en individs KASAM djupt rotad utifrån de livserfaren-

heter genom den sociala och kulturella miljön individen befunnit sig i. 
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4. Metod  

I detta kapitel redogörs för den använda metoden samt en diskussion kring de metodval som 

vi använt oss av. Kapitlet avslutas med en etikdiskussion. 

  

4.1 Val av metod  

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Smith och Bowers-Brown 

(2010) menar att kvalitativ forskning undersöker hur den enskilde individen upplever och tolkar 

den sociala verklighet som denne befinner sig i. Då syftet med denna studie är att få en uppfatt-

ning kring ensamkommandes upplevelser av tiden de varit placerade på HVB så anser vi att 

denna metod lämpar sig bättre än en kvantitativ ansats. Genom att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod skapas möjligheter för att få förståelse för hur respondenterna i vår studie 

upplever och tolkar verkligheten utifrån deras perspektiv. Det empiriska materialet för studien 

har samlats in genom enskilda intervjuer.  

 

4.2 Urval  

De kriterier som vi använde oss av för studiens urval var att respondenterna skulle vara ensam-

kommande mellan 18 – 21 år med uppehållstillstånd och varit boende på ett HVB i den valda 

kommunen. På grund av dessa kriterier blev den grupp vi avser att undersöka relativ liten. För 

att på lättast sätt få respondenter till vår studie gjorde vi valet att använda oss av ett målinriktat 

urval. Bryman (2011) beskriver att vid ett målinriktat är det forskaren som bestämmer vilka 

respondenter som ska tillfrågas att vara med i studien. Forskaren gör valet av respondenter uti-

från uppfattningen om vilka personer som bäst kan svara på de forskningsfrågor som har for-

mulerats för studien. Valet av respondenter till denna studie gjordes utifrån studiens avgräns-

ningar.   

För att komma i kontakt med respondenter kontaktade vi verksamheten i kommunen som 

vi sedan tidigare vet arbetar med den målgrupp som vi ville undersöka. Ett informationsbrev 

(bilaga 1) gavs till chef och personal vid verksamheten som i sin tur vidareförmedlade dessa till 

personer som de ansåg vara lämpliga att delta i vår studie och som kunde tänka sig att delta i 

en intervju. Dock fick vi endast svar från två respondenter som kunde tänka sig att delta i vår 

studie. Detta gjorde att vi fick tänka om och istället använda oss av ett målinriktat snöbollsurval. 

Grinnell och Unrau (2014) beskriver att ett målinriktat snöbollsurval innebär att kontakt tas 

med en lämplig person som i sin tur kan kontakta eller tipsa om andra personer som är lämpliga att 
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delta i studien. Genom en person som redan fanns i bekantskapskretsen, som ansågs vara lämplig 

att tillfråga, lyckades vi komma i kontakt med ytterligare tre personer som var villiga att delta i 

studien. Totalt deltog fem personer i vår studie. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Datainsamling  

Vi gjorde valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att se-

mistrukturerade intervjuer utgår ifrån vissa givna teman och frågorna som ställs behöver inte 

alltid komma i samma ordning. Davies (2010) beskriver att semistrukturerade intervjuer skapar 

möjligheter att få mer fördjupade och fylligare svar än vid en strukturerad intervju, då man 

under intervjutillfället har möjlighet att ställa följdfrågor vid svar som uppfattas som intres-

santa. Bryman (2011) menar att denna intervjuform är flexibel och ger respondenterna möjlig-

het att själva formulera sina svar.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (bilaga 3) med frågor som 

användes som utgångspunkt i intervjuerna. Intervjuguiden delades in i tre teman utifrån de frå-

geställningar som angetts för studien och berör bland annat frågor om stöd, delaktighet och 

förberedelser för vuxenlivet.  

4.3.2 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes med oss båda närvarande, där en av oss var den som intervjuade och 

den andra satt med som observatör. Tanken med att vara två stycken med vid intervjutillfället 

var att det skulle skapa större möjlighet att uppfatta det som sades och det som inte blev sagt, 

exempelvis kroppsspråk. Vi tog beslutet att det var den ena som alltid genomförde intervjun 

och den andra satt med som observatör. Detta beslut tog utifrån Kvale och Brinkman (2014) 

som beskriver att en intervju aldrig kan genomföras utan att intervjuare och respondent påver-

kas av varandra. Då vi ville att frågorna ska uppfattas på ett lika sätt av våra respondenter ansåg 

vi att det var lämpligt att det var samma person som ställde frågorna. 

Respondenterna informerades innan intervjun om syftet med studien och de fick inform-

ationen om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga respondenter godkände 

att deras svar spelades in och blev informerade om vi var de enda som skulle lyssna på det 

inspelade materialet och att detta skulle raderas direkt efter transkribering. Respondenten gavs 

möjlighet att själv välja plats för intervjun. Samtliga respondenter erbjöds möjligheten till tolk, 

alla tackade nej till detta då de ansåg att detta inte behövdes utifrån att de hanterade det svenska 

språket väl. Detta var även vår uppfattning. Intervjuernas längd varierade, den kortaste pågick 
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i 30 minuter och den längsta i 60 minuter. Denna variation berodde på att vissa respondenter 

var väldigt kortfattade i sina svar, medan andra gav breda berättelser med många exempel. I 

slutet av intervjun ställdes frågan om det var fanns något som respondenter ville tillägga. Vi 

avslutade även varje intervju med att fråga hur det kändes att ha svarat på våra frågor, detta för 

vi ville stämma av med våra respondenter att de kände sig okej med situationen.  

 

4.4 Bearbetning och analysmetod  

Materialet har bearbetats genom transkribering, där vi noggrant lyssnat igenom inspelningen 

och ordagrant skrivit ner det som sagts. Under transkriberingen togs eventuella personuppgifter 

som skulle kunna identifiera vem respondenten var bort.  

Utifrån studiens frågeställningar och den kvalitativa ansatsen togs valet att utföra en te-

matisk analys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som ett av de vanligaste angreppssät-

ten när det gäller analys av kvalitativ data. Vidare menar Bryman (2011) att i en tematisk analys 

skapar forskaren teman som intervjumaterialet sedan sorteras in under. Utifrån dess mönster 

kunde vi identifiera viktiga nyckelbegrepp som vi sedan använt oss av i presentationen av vårt 

resultat. 

 

4.5 Litteratursökning  

Litteratur som redogörs för i avsnittet bakgrund har till största del hämtas från Migrationsverket 

och Socialstyrelsens hemsidor. Under tidigare forskning har information inhämtas genom sök-

ningar i flertalet databaser som finns att tillgå genom du.se, exempelvis SUMMON, Sociologi-

cal Abstracts och Google Scholar. Sökord som använts i sökningarna har bland annat varit 

unaccompanied, refugee, youth, migration, forced migration, sense of coherence och KASAM. 

Litteratur som använts för studiens teori har hämtas från tidigare kurslitteratur samt från Högs-

kolan Dalarnas bibliotek och de bibliotek som finns i vår hemkommun. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet är viktiga inom kvantitativ forsk-

ning men svåra att applicera på kvalitativ forskning. Dock menar Bryman att begreppen kan 

användas även inom kvalitativ forskning om man lägger mindre vikt på frågor gällande mät-

ning.  
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Bryman (2011) beskriver att validitet kan vara både extern och intern. Extern validitet 

syftar till i vilken utsträckning en undersökning är replikerbar. Detta är svårt att uppnå inom 

den kvalitativa forskningen då den sociala omgivningen som personen befinner sig i är under 

ständig förändring. McCaig (2010) menar att intern validitet är att forskaren endast mäter det 

som avses att mäta. I denna studie har vi säkerställt validiteten genom tydlighet, öppenhet och 

genom att vara transparanta genom hela studien. Bryman (2011) menar att valideringen i en 

studie kan stärkas ytterligare genom så kallad respondentvalidering. Detta innebär att respon-

denterna i studien ges möjlighet att ta del av studiens resultat, för att på så sätt bekräfta eller 

dementera de resultat som forskaren kommit fram till. I denna studie har detta skett genom att 

alla respondenter getts möjligheten att läsa igenom transkriberingen av intervjun. 

Bryman (2011) väljer att inom den kvalitativa forskningen kalla reliabilitet för tillförlit-

lighet och anger fyra kriterier för att säkerställa god tillförlitlighet. Trovärdighet uppnås genom 

att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns samt genom respondentvalidering. 

Som tidigare nämnts har vi i studien gett våra respondenter möjligheten att läsa igenom vårt 

material. Överförbarhet inom kvalitativ forskning uppnås genom att forskaren ger tydliga och 

fylliga beskrivningar som kan användas som hjälp för andra forskare i bedömningen av hur 

överförbara resultaten är i en annan social kontext (ibid.). Pålitlighet innebär att man som fors-

kare ställer sig kritisk och granskande till sin egen forskning samt att man är tydlig i alla delar 

i forskningsprocessen. Det kan även stärkas ytterligare genom att låta andra forskare ta del av 

materialet under studiens gång (ibid.). I studien har vi försökt att uppnå detta genom att vara så 

tydliga som möjligt med vårt tillvägagångssätt. Studien har granskats av handledare samt av 

andra personer under studiens gång vilket har gett oss synpunkter på vårt material. Möjlighet 

att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att total objektivitet inte går att 

uppnå. Forskaren måste vara medveten om sin egen förförståelse och sina egna värderingar och 

sträva efter att dessa inte ska påverka resultatet av studien (ibid.). Vi har under hela forsknings-

processen diskuterat och reflektera kring våra egna förutfattade meningar och värderingar som 

eventuellt skulle kunna påverka studiens resultat. Vi har en förståelse om att total objektivitet 

inte går att uppnå och att oavsett hur mycket vi än försöker så kommer studien till viss del vara 

präglad av oss som författare. 

 

4.7 Metoddiskussion  

Då vi i denna studie har använt oss av ett målinriktat urval samt ett snöbollsurval gör att studi-

ens resultat inte blir generaliserbart i stort. Dock kan det antas att vissa delar av resultatet kan 
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användas för att få en ökad förståelse för ensamkommandes situation på HVB i Sverige. Bry-

man (2011) menar dock att generaliserbarhet är en term som mer lämpar sig för den kvantita-

tiva forskningen. Medan forskare inom den kvalitativa forskningen strävar efter en ökad för-

ståelse av den social kontext där undersökningen genomförs.  

Då vi genom denna studie önskade få en bättre förståelse för ensamkommandes situation 

så kan det målinriktade urvalet samt snöbollsurvalet ses som lämpligt. Vi har en medvetenhet 

om att respondenterna som valde att ställa upp i vår studie har varit placerade och flyttat från 

HVB innan 2015, året då Sverige tog emot över 35 000 ensamkommande. Utifrån den kaotiska 

situationen som uppstod under 2015 så antar vi att resultatet förmodligen skulle sett annorlunda 

ut om vi valt respondenter som bott på HVB under denna period.  

Vår intervjuguide utformades utifrån studiens frågeställningar. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att intervjufrågorna ska vara så korta som möjligt och enkla för respondenten att 

förstå. Då våra respondenter inte har svenska som sitt modersmål var detta något som vi tog i 

beaktande då frågorna till studien formulerades. Frågorna i intervjuguiden har bearbetats genom 

diskussion om hur dessa eventuellt kan uppfattas och tolkas, de har omformulerats flera gånger 

och vi har försökt att formulera våra frågor på enkel svenska utan att förlora själva kärnan i 

frågorna.  

Bryman (2011) beskriver intervjun som den metod som används mest inom den kvalita-

tiva forskningen. Denna metod valdes utifrån studiens frågeställningar och vår önskan om att 

få en beskrivning av respondentens egna uppfattningar och synsätt. Valet att genomföra semi-

strukturerade intervjuer skapade möjligheter för oss att genomföra intervjuer utifrån samma 

tema samtidigt som vi fick chans att fördjupa och ställa följdfrågor vid svar som vi uppfattade som 

intressanta.  

En diskussion kring valet att genomföra enskilda intervjuer istället för fokusgruppsinter-

vjuer har förts med handledare. Enligt Bryman (2011) kan fokusgrupper användas då man vill 

få en förståelse av varför människor tycker som de gör och de skapar en möjlighet för forskaren 

att få mer fylliga och utökade svar. Att använda fokusgruppsintervjuer skulle mycket väl kunna 

lämpa sig för vår studie. Dock gjorde vi valet att använda individuella intervjuer utifrån vissa 

aspekter. I studien har vi valt att inte göra avgränsningar utifrån etiskt ursprung eller utifrån att 

respondenterna ska kunna tala god svenska. Då det vid fokusgruppsintervjuer krävs att respon-

denterna delar ett gemensamt språk skulle detta ha lett till att vi hade varit tvungna att begränsa 

urvalet av våra respondenter då flertalet olika nationaliteter är representerade på boendena. Ge-

nom valet att använda oss av enskilda intervjuer gavs det även möjlighet för oss att använda oss 
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av tolk, vilket inte hade varit möjligt vid en fokusgruppsintervju. Det finns även en risk för att 

svaren från respondenten påverkas av andra deltagare. Då vi har ett intresse för den enskilde 

individens upplevelse ansåg vi att enskilda intervjuer lämpade sig bättre. 

 

4.8 Etik  

Innan studien påbörjades fyllde vi i blanketten för etisk egengranskning från Forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna (bilaga 4). Blanketten användes som en vägledning för att 

avgöra om studien krävde en etikprövning. Samtliga frågor förutom en besvarades nej. Frågan 

som besvarades ja var; kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psy-

kiskt? Vi är medvetna om att ensamkommande ofta bär med sig en traumatisk bakgrund, både 

från sitt hemland, flykten och asylprocessen i Sverige. Vårt fokus i studien har varit att fokusera 

på det som har varit positivt. När vi utformade frågorna till denna studie gjorde vi detta på ett 

sätt som vi antog inte skulle väcka traumatiska minnen. Samtidigt kan detta vara svårt på att 

veta på förhand hur personer reagerar på en fråga. Då våra respondenter var vuxna med uppe-

hållstillstånd tänkte vi att de har fått tid att bearbeta eventuella trauman. I våra avgränsningar 

har vi angett att personerna som deltar i vår studie ska vara mellan 18 och 21 år. Efter diskussion 

med handledare togs ett beslut att intervjua personer som är närmare 21 år än 18 år. Detta beslut 

grundade sig i att dessa personer antagligen har mer distans till sitt gamla boende och kunde ge 

en mer rättvis bild av situationen än de som nyligen har flyttat därifrån.  

För att vår studie skulle vara så etisk korrekt som möjligt efterföljde vi de fyra forsknings-

etiska principerna som Bryman (2011) anger. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga deltagare fick ett informationsbrev innan 

intervjun, där syftet med studien och genomförandet noggrant beskrevs. I brevet fanns även 

information om att deltagande i studien är helt frivilligt och att personen när som helst kunde 

avbryta intervjun. Då våra respondenter inte har svenska som modersmål utformades detta brev 

på så enkel svenska som möjligt utan att viktig information togs bort.  

Samtliga av våra respondenter fick skriva under ett samtyckesavtal vilket innebär att de 

läst informationen och godkänt sitt deltagande i studien. Vid intervjutillfället upprepades även 

informationen muntligen från informationsbrevet. Det inspelade materialet har endast varit till-

gängligt för oss och efter transkribering har materialet raderats.  

Då vår studie har genomförts i en liten kommun och vår målgrupp har varit begränsad har 

kravet på konfidentialitet varit stort och vi har lagt extra vikt på att skydda våra respondenters 

integritet. I studien har vi valt att endast benämna de som respondenter generellt, inte nämna 
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ålder eller på vilket HVB de tidigare har bott. Vi har även använt oss av censurering av person-

liga uppgifter när vi ansett detta vara nödvändigt för att minska risken för igenkänning. 



 

24 

 

5. Resultat och Analys  

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet för studien. Den tematiska analysen ledde 

fram till tre teman; personalens bemötande spelar roll, tydlighet kring rutiner och regler och 

på egna ben. Under dessa teman presenteras även underkategorier. Det bärande temat för vår 

studie är känslan av att aldrig vara ensam. Detta tema kommer att vidareutvecklas i nästkom-

mande diskussionskapitel. Efter varje tema redovisats kommer det presenterade resultatet ana-

lyseras med hjälp av tidigare forskning samt teorin om KASAM. 

 

5.1 Personalens bemötande spelar roll  

I temat personalens bemötande spelar roll presenteras det som våra respondenter har beskrivit 

som betydande i deras relationer med personalen på boendet. I detta tema har vi även funnit två 

underkategorier vilka är vikten av bra bemötande och ställföreträdande förälder som blir en 

ytterligare fördjupning av huvudtemat.  

Samtliga respondenter berättar att det fanns personal som de tyckte var bra och personal 

som de ansåg var mindre bra. Några av respondenterna beskriver att de tydligt kunde märka 

vilken personal som var engagerad i sitt arbete och vilka som var oengagerade. Den personal 

som respondenterna upplevde som oengagerade var personal som tillbringade mycket tid på 

kontoret, inte pratade så mycket med dem och tillbringade mycket tid med sin mobil. Som en 

respondent beskrev: de bryr sig inte, de sitter och spelar med mobilen. En annan respondent 

lyfte fram att personal som fokuserade på att arbetstiden skulle ta slut inte upplevdes som posi-

tiv: De tänker så här, när klockan blir nio eller sex då ska jag sluta, det är det enda de tänker 

på.  

Det framkom att personalens bemötande och agerande var viktigt och spelade stor roll. 

En respondent betonade vikten av att personal pratar och hjälper till:  

 

”En del personal är bra och de kommer och pratar med killarna och hjälper till med allt. De frågar 

om man har läxor från skolan, om man har lagat mat eller inte, och kan man inte så hjälper de 

till.”  

 

En annan respondent beskriver hur viktigt det är att personalen tar sig tid och intresserar 

sig för de boende:  
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”En bra personal är trevlig och kommer och hälsar, frågar när de träffar en och börjar prata med 

mig eller de andra killarna. En del sitter, de pratar inte med en, de tänker bara på sig själva.” 

 

5.1.1 Vikten av bra bemötande  

Att kunna bemöta och ta sig tid att lyssna framkommer som väldigt viktigt för våra respondenter 

när de beskriver en bra personal, detta för att få förståelse för varje individs unika livssituation 

och olika bakgrund. Två av respondenterna talar om vikten av att personalen har en kulturell 

förståelse och en medvetenhet om de kulturella skillnaderna så de kan bemöta personer från 

andra länder på ett bra sätt.  

Alla respondenter upplevde att det fanns personal som tog sig tid att lyssna på det som de 

ville säga. Dock menar de flesta att det fanns en eller två personal som de valde att anförtro sig 

till, utifrån vetskapen att dessa personer var goda lyssnare. De berättar även att de ofta hade en 

bra relation till sin kontaktperson då detta var en personal som de träffade kontinuerligt genom 

veckosamtal.  

 

”Det absolut viktigaste är att lyssna. Ibland kanske man inte behöver säga något, men att bara 

lyssna och förstå vad killen vill eller vad den säger, det är väldigt viktigt. Sen får personalen väl 

tänka igenom om den kan hjälpa eller inte. Just den punkten ska man vara tydlig mot ensamkom-

mande. Och sen ha en bra anledning för sitt svar. Har personalen ingen bra anledning då blir den 

ensamkommande inte nöjd, det blir inte tydligt.”  

 

En trevlig personal kunde öka trivseln och få de boende att bli aktiva i vardagssysslor och 

en respondent uttryckte det så här:  

 

”Det fanns vissa som var jättetrevliga och då har man bra kontakt. Då vill man typ hänga med de 

när de lagar mat i köket, man vill typ tillbringa tid med de. De har hänt att man har en kontakt 

med en personal som man känner som nära.”  

 

Snäll och hjälpsam är egenskaper som många av våra respondenter anger som viktiga 

egenskaper hos personalen. Den övergripande upplevelsen av personalen hos alla respondenter 

är att personalen brydde sig om dem och arbetade för att varje individ skulle må bra och trivas 

på HVB. 
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5.1.2 Ställföreträdande förälder  

Överlag ger respondenterna en bild av att de önskar att personalen ska göra samma saker som 

förväntas av en förälder. Alla respondenter berättar om en önskan om att kunna få skjuts till 

olika aktiviteter. Dock har detta inte varit möjligt på grund av de rutiner och regler som styr 

personalens handlingsutrymme. Att kunna få hjälp av personalen på olika sätt exempelvis vid 

läxläsning eller att utöva fritidsaktiviteter är något som de flesta respondenter anger att de har 

fått.  

Att personalen har förmågan att skapa en familjär känsla när de arbetar eller till och med 

lyckas att skapa känslan att de inte är på arbetet, är en egenskap som lyftes hos två av respon-

denterna när de ombads beskriva deras egen uppfattning om hur en bra personal bör vara.  

 

”Hon brydde sig om mig. Hon kom när jag hade huvudvärk och masserade mig och frågade om 

jag ville ha en tablett, alltså hon brydde sig och ibland lagade hon mat åt mig också. Hon var 

nästan som en mamma.”  

 

Det var skillnad på att arbeta och bo och det fanns personal som ingav känslan av att bo 

där snarare än att jobba:  

 

”De jobbade inte när de jobbade, det var skillnaden mellan dem och annan personal. Vi jobbar 

inte där, vi bor där. Och när de kom till jobbet så kom de till sitt andra hem.”  

 

Två av våra respondenter beskriver att under tiden de var placerade på HVB var uppkäf-

tiga och inte lyssnade på personalen, de beskriver sig själva som typiska tonåringar. I detta 

sammanhang belyser de vikten av att ha personal som kan fungera som en ”extra förälder” och 

har förmågan att sätta gränser, möta upp i situationen och att ha en förståelse för individens 

beteende.  

Det framkommer att de respondenter som är troende fick stöd och hjälp av personalen i 

att utöva sin religion. En av respondenterna beskrev det så här: Jag upplevde att jag fick tro på 

det jag ville och det kändes skönt att man får tro på vad man vill och göra vad man vill. De 

berättar att de ibland besökte moskén i sällskap med personal som delade samma religion. Vid 

religiösa högtider hjälpte personalen till med förberedelser och såg till att det blev så hemlikt 

som möjligt.  
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Vilket stöd respondenterna har fått kring att kunna förstå den svenska kulturen varierar. 

En av respondenterna berättar att den kunskap han hade om det svenska samhället under sin tid 

på boendet var kunskap som han fått genom skolundervisning. Medan två av våra respondenter 

säger att personalen på boendet har varit till hjälp för dem att förstå den nya kulturen. De be-

rättar att de ofta vände sig till personalen med sina tankar och funderingar och att personalen 

brukade anordna aktiviteter för killarna vid svenska högtider. Vi brukade åka iväg när det blev 

midsommar och sånt. Vi har alltid firat jul och så hade vi tomte hemma och fick presenter. 

 

5.2 Analys personalens bemötande spelar roll  

Samtliga respondenter upplevts ha haft någon personal som har varit mer engagerad i dennes 

livssituation, ofta deras kontaktperson. Att detta är av betydelse är något som både Hessle 

(2009) och Kohli och Mather (2003) belyser i sin forskning. Kohli och Mather (2003) tar bland 

annat upp vikten av att det finns vuxna personer som tar sig tid att lyssna och reflektera tillsam-

mans med den ensamkommande samt att känna förtroende är faktorer som kan spela en roll för 

individens psykiska välmående. I Hessles (2009) forskning framkommer det att det oftast finns 

en person kring den ensamkommande som upplevs vara engagerad och som ger det ”där lilla 

extra”. Denna person spelar ofta en stor roll i den ensamkommandes välmående och i etable-

ringen i det nya landet.  

Personal med förmågan att skapa en familjär känsla är den personal som upplevs vara 

mest omtyckt. Anledningen till detta kan kopplas till resultatet av Wernesjös (2014) forskning, 

som har visat att många ensamkommande ofta skapar sig alternativa familjer i det nya landet 

av personer som finns i dennes närhet.  

 

5.3 Tydlighet kring rutiner och regler 

I temat tydlighet kring rutiner och regler framkommer våra respondenters uppfattning kring de 

rutiner och regler som fanns på boendet. I detta tema finns även två underkategorier; vikten av 

att förstå nya regler och att kunna påverka.  

Alla våra respondenter berättar att de kände till vilka regler och rutiner som boendet hade. 

En av respondenterna uppger att han kunde förstå rutinerna och reglerna då det fanns en perso-

nal som talade samma språk. Två av respondenterna uppger att de när flyttade till boendet fanns 

det inte så många regler och rutiner, vilket de tror berodde på att boendet var relativt nytt. Båda 

anger att det under deras tid på boendet blev alltmer regler och rutiner. En av respondenterna 
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beskrev det som: Det har varit tydligt vilka rutiner som varit men de ändrar varje månad reg-

lerna, det kommer nya regler. Flertalet av respondenterna ansåg att personalens möjlighet att 

kunna hjälpa begränsades av de rutiner och regler som fanns på boendet. Det som bryr sig om 

killarna de fixar allt och försöker hjälpa, men det finns regler där också… Om det inte fanns 

så mycket regler kunde de hjälpa mer.  

 

5.3.1 Vikten att förstå nya regler  

Respondenterna berättar att det inte alltid var tydligt varför reglerna uppkommit och på grund 

av detta var det svårt att förhålla sig till dem. Att personal har förmåga att förklara och motivera 

varför reglerna ändras eller att det tillkommer nya är något som flera av våra respondenter säger 

är viktigt. Men med tiden kom fler regler… Sen kändes det som de hittade på regler. Det var 

svårt att ha så många regler, då kändes det konstigt.  

En respondent berättar fler gånger under intervjun att han ansåg att personalen som an-

ställdes behövde ha rätt utbildning för att kunna bemöta de ensamkommande på ett bra sätt. 

Respondenten menade att om personalen inte har en bra utbildning eller inte är väl medveten 

om de rutiner och regler som finns på boendet så uppstår det lätt missförstånd och konflikter 

mellan personal och boende. Personalen vet inte vad det ska göra i vissa situationer, hur de ska 

hantera om det blir någon konflikt. Alla står och väntar på chefen. 

 

5.3.2 Att kunna påverka  

I vilken grad respondenterna känner att de har kunnat påverka sin situation på boendet varierar. 

Vissa saker som exempelvis vilken mat som serverades upplevdes vara enklare att påverka, än 

vilka aktiviteter som boendet arrangerade. Gällande aktiviteter upplevde respondenterna att de 

förslag som de gav till personalen oftast inte blev de aktiviteter som i slutändan genomfördes. 

De flesta har dock en förståelse att detta kunde beror på att aktiviteten var för dyr eller inte 

passade alla.  

Respondenterna önskar att personalen hade gjort de boende mer delaktiga när det bestäm-

des nya regler på boendet. Flera av respondenterna berättar att de kunde förstå innebörden i de 

nya reglerna när de kom, men att de inte alltid kunde förstå de bakomliggande motiven till 

varför nya regler uppkommit. 
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”Vad vi ska kunna bestämma för regler för boendet, hur det ska vara i boendet. Att vi får vara 

delaktiga i det här och kan påverka, ge sina åsikter och så där. Nya regler kanske är något man 

ska diskutera med killarna innan. Hur ska vi göra med den saken? Vad tycker ni? Sen får perso-

nalen besluta. Efter att ha pratat med alla.”  

 

Alla respondenter har uppfattningen att de kunde komma med förslag och önskemål och 

att personalen tog sig tid att lyssna på detta. Men sen om det hände något efteråt eller inte, det 

varierade. Otydligheten kring vad respondenterna egentligen kunde påverka kopplade en re-

spondent ihop med att han inte trodde att all personal hade vetskap om hur allt ska skötas på 

HVB överlag. Han upplevde en frustration över att det lovades saker som sedan inte kunde 

uppfyllas. 

 

5.4 Analys tydlighet kring rutiner och regler  

Att det funnits en tydlighet kring vilka rutiner och regler som funnits på boendet är något som 

samtliga respondenter återger. Dock har respondenterna upplevt att det ibland har varit svårt att 

ta till sig och förhålla sig till nya regler då de inte har förstått anledningen till varför vissa rutiner 

och regler har uppkommit. Vikten av begriplighet är en av tre byggstenar i KASAM och är 

begripligheten låg kan detta leda till att individens KASAM försvagas (Antonovsky, 2005). Om 

individens KASAM är låg kan detta leda till att individen inte kan hantera de svårigheter som 

uppstår i livet och händelser kan upplevas som oförklarliga och kaotiska, denna typ av dålig 

kommunikation kan benämnas som generell motståndsbrist och bryter ner en persons KASAM 

då den beror på avsaknad av sammanhang och meningsfullhet (ibid.).  

Respondenterna ger även en bild av att de inte alltid gavs möjlighet till att vara med och 

påverka olika aktiviteter eller det vardagliga livet på boendet. Att inte få möjlighet att påverka 

sin egen livssituation är något som Chase (2013) anger kan påverka väl måendet på ett negativt 

sätt. Det framkommer att respondenterna påverkades i olika grad av att inte kunna påverka sin 

boendesituation och de regler som fanns. Känslan att inte kunna påverka sin situation kan ses 

som en stressor och är kopplat till personens KASAM. Eftersom KASAM är individuellt och 

styrs av individens tidigare erfarenheter och den specifika livssituationen så påverkas alla på 

olika sätt av dessa stressorer (Antonovsky, 2005). 
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5.5 På egna ben  

I detta tema beskrivs respondenternas uppfattning om att lämna HVB och flytta till ett eget 

boende. I temat finns två underkategorier att skaffa sig färdigheter och att ha en delad erfaren-

het.  

När respondenterna fyllde arton år fick samtliga flytta från HVB till en egen lägenhet, där 

de får leva mer självständigt och ta mer ansvar men fortfarande har stöd från en verksamhet i 

kommunen. De berättar att förberedelserna för vuxenlivet har pågått under hela tiden på HVB.  

 

5.5.1 Att skaffa sig färdigheter  

Samtliga av våra respondenter känner att de blev förberedda för att flytta från HVB den dagen 

de fyllde arton år. De berättar att personalen under tiden de bodde på boendet har arbetat för att 

de ska bli så självständiga som möjligt på olika sätt, bland annat genom olika föreläsningar, 

matlagning och städning. De har även fått information om det svenska samhället fungerar med 

lagar och regler, sjukvård m.m.  

En av respondenterna förklarade att det fanns olika rum på boendet. Som ny på boendet 

får man bo i ett rum med mer stöd från personalen. När personal och den unge känner sig redo 

får man flytta till ett annat rum där man får mer ansvar, exempelvis genom att man får laga sin 

egen mat.  

 

”Innan jag bytte rum sa personalen att jag skulle vara med och laga mat. På det sättet förberedde 

de oss för det som skulle komma. Det vuxna livet när man blir arton. Personalen sa alltid att ni 

ska bli självständiga, ni ska klara er själva.” 

 

5.5.2 Att ha en delad erfarenhet  

Något som samtliga respondenter berättar om under intervjun är att de kände sig ensamma 

efter dem flyttat från HVB. Fyra av respondenterna benämner de andra boende som sina kom-

pisar eller bröder och kände trygghet tillsammans med varandra. En av respondenterna talar om 

att det var skönt att som ny i Sverige bo tillsammans med personer som talade samma språk. 

Tänk om man bor ensam om man inte kan svenska eller engelska då blir det jättejobbigt för 

mig. Några av respondenterna gör jämförelsen med hur deras situation skulle ha varit om de 

blivit placerade i ett familjehem istället. De tror att det skulle ha varit svårare med språket och 

att de inte skulle ha fått lika mycket frihet som på HVB. De tror också att de skulle ha varit mer 
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ensamma i ett familjehem. Att de flesta killarna ligger i samma nivå, i samma takt. Det känns 

skönt att just ha sina kompisar och de man kände sig trygg med bredvid sig och kunna umgås 

med dem.  

Man är inte ensam. Man spelar, man gör saker. Det kan man liksom inte göra i ett famil-

jehem, Jo det kan man, men det kanske inte är så roligt om man inte fattar någonting. 

 

5.6 Analys på egna ben  

Att ha fått möjligheten att bo tillsammans med andra ensamkommande som delar liknande er-

farenheter och att haft personal tillgänglig dygnet runt verkar ha bidragit till en känsla av trygg-

het och gemenskap. Känslan av tillhörighet med andra är en faktor som beskrivs som betydande 

för en god etablering i ett nytt land och för väl måendet (Brendler-Lindqvist, 2004; Wernesjö, 

2014; Chase, 2013). Samtliga respondenter beskriver att de genom placering på HVB har fått 

möjlighet till en gemenskap med andra som de tror inte hade varit möjligt om de istället place-

rats i ett familjehem. Både Wernesjö (2014) och Brendler-Lindqvist (2004) beskriver att det 

kan finnas positiva aspekter till att placera ensamkommande på HVB, då detta kan stärka till-

hörigheten och det skapas möjligheter att hantera svårigheter tillsammans med andra som be-

finner sig i en liknande situation.  

Det kan antas att de ensamkommande som kommer till Sverige utan kunskap om det 

svenska språket eller samhället i stort, framförallt i  början, har en låg begriplighet i sin situat-

ion. Att ha fått bott tillsammans med andra personer i samma ålder som delar liknande bakgrund 

och kanske samma språk kan ha bidragit till att stärka KASAM hos våra respondenter, då andra 

personer på boendet kan ha fungerat som resurser för att hantera vardagen (Antonovsky, 2005).  
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6. Diskussion  

I detta kapitel följer en diskussion kring studiens resultat samt egna reflektioner kring materi-

alet från tidigare kapitel.  

Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande flyktingpojkars upplevelser 

under tiden de varit placerade på HVB. Detta har genomförts utifrån frågeställningarna; hur 

upplever ensamkommande flyktingpojkar att personalen har gett dem stöd i deras boendesitu-

ation? Hur upplever ensamkommande flyktingpojkar att de varit delaktiga kring deras livssitu-

ation? Hur upplever ensamkommande flyktingpojkar att de förberetts för tiden efter HVB pla-

ceringen avslutats?  

I denna studie har fokus lagts på det som upplevts varit positivt med att bo på HVB. Våra 

respondenter ger alla en bild av att deras tid på HVB genomgående har varit bra. 

 

6.1 En ny familj  

Temat som genomsyrat hela studien är upplevelsen av att aldrig vara ensam och hur det har 

påverkat respondenterna på ett positivt sätt. Respondenterna bär med sig en upplevelse av att 

det alltid fanns någon person, antingen en personal eller en annan boende, som de kunde vända 

sig till. Det är till personalen som respondenterna vänder sig med frågor om regler, det svenska 

samhället och om framtiden, medan respondenterna beskriver de andra boende som sina ”bror-

sor”. Wernesjö (2014) och Wallin och Ahlström (2005) har i sin forskning beskrivit att ensam-

kommande med liknande kulturell bakgrund ofta söker sig till varandra, då de bär med sig lik-

nande historier som de kan dela med varandra och på detta sätt stärka varandra. Vi kan se att 

det verkar finnas många positiva aspekter med att bo tillsammans med andra som delar samma 

religion, kultur och språk. Genom en placering på HVB istället för familjehem har man lyckats 

att skapa en trygghet som verkar har ökat väl måendet hos respondenterna.  

Upplevelsen vi har är att respondenterna i vår studie har en hög KASAM. Då KASAM 

formas under barndomen och in i tidig vuxenålder görs slutsatsen att våra respondenter kommer 

från en bakgrund där tillvaron till stor del varit hanterbar, begriplig och meningsfull, vilka är 

kraven för hög KASAM (Antonovsky, 2005). I svaren de har gett oss framkommer det att per-

sonalen på boendet har varit betydelsefull och fungerat som en viktig faktor till att stärka och 

bibehålla KASAM. Antonovsky (2005) utgår i sin teori från det salutogena förhållningssättet 

som fokuserar på att undersöka vilka faktorer som påverkar en människas hälsa. Vi kan se att 

personalen på boendet har fungerat som en viktig faktor för KASAM, genom hur boendet är 
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strukturerat och genom hur personalen förhåller sig till de boende. Överlag kan vi se att perso-

nalen bidrar till att göra tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar för de boende.  

Personalen på boendet är de vuxna som har den vardagliga kontakten med de boende och 

har möjligheten att prata om vardagliga saker med den ensamkommande, som en ställföreträ-

dande förälder. Genom att ta sig tid att lyssna och komma med råd utifrån sin erfarenhet och 

kompetens bidrar personalen till att ge den ensamkommande verktyg för hur den ska hantera 

den vardag den lever i men också verktyg för hur den ska ta sig an sin framtid. Att ta rollen som 

en ställföreträdande förälder innebär förförståelsen att en stor investering av tid kommer krävas 

för att få så stor förståelse som möjligt för den ensamkommandes liv. Det salutogena förhåll-

ningssättet som Antonovsky (2005) grundar sin teori om KASAM från tesen att fokusera på det 

friska hos individen och vilka faktorer som påverkar hälsan. För att kunna göra det krävs också 

förståelse för vad som gör en person sjuk. Antonovsky menar att en person pendlar mellan det 

friska och det sjuka men beroende på vilken motståndskraft personen har i kombination med 

det stöd den har från omgivningen klarar den av att hantera händelser. 

Även om respondenterna har uttryckt att personalen i allmänhet varit bra så har de också 

beskrivit viss personal i negativa ordalag. Överlag har det handlat om känslan att den personalen 

inte bryr sig lika mycket om de som bor på boendet och att de bara ”sitter av tiden” på sitt 

arbete. Två av respondenterna hade önskat att personalen haft mer utbildning och mer kunskap 

om ensamkommande för att kunna göra ett bättre arbete. Forskning har visat att bemötande av 

ensamkommande barn är viktig och att de som möter dessa barn behöver förstå att alla bär på 

sin egen historia och behöver förstås utifrån den. För att kunna göra det fullt ut behöver perso-

nalen engagera sig och ta sig tid att lyssna på varje individ för att få förståelse för vart den 

befinner sig i sin process, om den behöver stöd och hjälp att bearbeta händelser och också för 

att kunna bidra i hur den ska hjälpa den ensamkommande framåt (Montgomery, Rousseau och 

Shermarke, 2001). Hessle (2009) har i sin studie beskrivit vikten av en förståelse om att varje 

ensamkommande kommer med en egen unik bakgrund. Detta innebär att varje individ hanterar 

och tar emot information på olika sätt. En slutsats vi gör är att det är av betydande vikt att 

personalen på boendet kan se varje enskild individ, dennes bakgrund och dennes nuvarande 

förutsättningar för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Detta är något som kan kräva 

tid av personalen och vi anser att personalen under sin arbetstid borde ges möjlighet av led-

ningen att avsätta tid för lära känna de boende. Vi anser även att personalen som jobbar på HVB 

ska få tillgång till vidareutbildning inom ämnet.  
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Att viss personal haft vad våra respondenter beskriver som ett dåligt bemötande kan vara 

en negativ stressor. Antonovsky (2005) beskriver att i det salutogena perspektivet benämns 

stressorer som händelser som har en negativ påverkan på individen i form av välmående. Stres-

sorer kan påverka individens KASAM negativt. Hur en individ hanterar dessa stressorer är 

starkt kopplat till hur individen ser saker som begripliga, hanterbara och meningsfulla ”KA-

SAM” (ibid.). Våra respondenter har alla beskrivit att de ”löst” situationen med personal som 

inte upplevs engagerad, genom att gå till personal som de tycker om och som de vet är engage-

rade. Antonovsky (2005) benämner detta sätt att hantera stressorer som generella motståndsre-

surser, vilka bland annat är inneboende egenskaper som är starkt kopplade till personens KA-

SAM (ibid.). 

Personalens ständigt pågående arbete med att förbereda respondenterna för det kom-

mande vuxenlivet kan ses som en resurs. Det kan även ses som en bidragande faktor till en ökad 

KASAM då arbetet har hjälpt respondenterna att skapa begriplighet för framtiden. Personalen 

har även funnits som stöd vid behov och fungerat som en vägvisare, vilket kan ha bidragit till 

känslan av hanterbarhet. Även fast en del av respondenterna hade tankar kring hur de skulle 

klara av att vara ensamma, så visste de att de hade de resurser som krävdes för att klara av 

situationen. De hade balans mellan belastningar och resurser (Antonovsky, 2005). 

Personalens arbete med att förbereda för framtiden, som pågått under hela tiden respon-

denterna har varit placerade på HVB, kan också ha bidragit till att stärka känslan av menings-

fullhet (Antonovsky, 2005). Genom att respondenterna har fått en medvetenhet om vad som 

kommer hända efter att placeringen på HVB avslutas och en tilltro till att de kommer klara detta 

på egen hand. Respondenternas berättelse om tiden på HVB har genomgående handlat om hur 

personalen uppmuntrar dem att göra och klara saker själva med stöd av personalen om behövs. 

Genom att se de ensamkommande som individer med styrkor och resurser och där fokus ge-

nomlöpande har varit att uppmuntra dem till att bli självständiga borde det ha stärkt deras KA-

SAM. 

 

6.2 Delaktighet utan att kunna påverka  

Respondenterna ger en beskrivning av att personalen på ett eller annat sätt alltid försökte göra 

de boende delaktiga i boendesituationen, men att det inte alltid var deras åsikter som var av-

görande när beslut fattades. Dock får vi uppfattningen att detta kanske inte spelade så stor roll, 

då respondenterna i stort inte utryckte något missnöje över att situationen. De verkar som att 



 

35 

 

de fann sig i de beslut som fattades kollektivt, det var ofta beslut som var kopplade till aktivi-

teter.  

Utifrån de svar våra respondenter har gett oss, att det känner sig sedda och lyssnade på 

va personalen samt att de kunde påverka sin situation rörande andra beslut än boendesituat-

ionen, kan anta att dessa beslut inte ansåg vara speciellt betydelsefulla och respondenterna 

fanns sig i att anpassa sig till förmån för kollektivet.  

 Att ha hög KASAM innebär att allt i livet inte behöver vara sammanhängande. Händelser 

som skulle kunna kategoriseras som en stressor behöver inte påverka individen om de inte upp-

levs värda att stressa över. Alla personer har sina gränser för vad de kan hantera, vilket är grun-

dat i personens känsla av KASAM. Vid hög KASAM har personen väl grundade generella 

motståndsresurser som påverkar livet i den bemärkelsen att saker som kan upplevas jobbiga 

hanteras lyckat (Antonovsky, 2005).  

Det respondenterna uttrycker missnöje över är att personalen inte kunde förklara och mo-

tivera varför nya regler och rutiner uppkom samt upplevelsen av att det ständigt kom nya regler 

och rutiner. Som vi tidigare nämnt är vår upplevelse att respondenterna har en hög KASAM, 

detta stärks ytterligare genom att de verkar kunna hantera stressorerna på ett bra sätt och att 

dessa inte har påverkat dem på ett allt för negativt sätt. En slutsats som vi har är att responden-

terna ändå har upplevt att regler och rutiner överlag har varit okej. I vår tidigare forskning har 

både Kohli (2011) och Chase (2013) beskrivit att delaktighet och känslan av att kunna påverka 

sin livssituation är faktorer som bidrar till välmående. En respondent sa att han nu kan förstå 

varför reglerna fanns och vad som var syftet, men att han inte kunde göra det när han bodde på 

boendet. Han drog själv slutsatsen att det hade med hans mognad att göra och att han när han 

kom till Sverige trodde att han visste bäst. 
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7. Slutsatser  

Fokus i studien har varit respondenternas unika upplevelse av att bo och flytta från HVB. Re-

spondenternas svar har analyserats utifrån teorin gällande KASAM samt tidigare forskning 

inom ämnet. Hur upplevelsen av HVB varit handlar till stor del om hur personalen och de andra 

boende har fungerat som ett stöd. Utifrån vårt resultat antar vi att även personalens KASAM 

påverkar hur de ensamkommande upplever sin situation på boendet. Upplever inte personalen 

att de kan hantera sitt arbete och se en mening med varför de arbetar på ett boende för ensam-

kommande samt förstå varför rutiner och regler finns, kan det bli svårt att göra ett bra arbete.  

I början av denna studie hade vi vissa förväntningar om att respondenterna i större grad 

skulle lyfta det som varit negativt med att bo på HVB. Detta antagande grundade sig i vår för-

förståelse för ämnet samt rapporteringar från media. Efter intervjuerna blev det tydligt för oss 

att respondenterna inte alls bär med sig lika mycket negativa upplevelser som vi hade förväntat 

oss.  

Studien visade att genom HVB placeringen fick respondenterna möjlighet att uppleva 

gemenskap med andra ensamkommande, vilket skapade trygghet. Studien visade vidare att per-

sonalens stöttning under placeringen och i förberedelserna för att flytta från HVB och bli själv-

ständiga vuxna, var mycket betydelsefullt. Studien visar att respondenterna i stort haft en positiv 

upplevelse av att ha varit placerade på HVB.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

Som vi tidigare nämnt är ämnet ensamkommande på HVB i Sverige ett relativt outforskat ämne 

och vi anser att det behövs mer forskning om detta utifrån flera olika perspektiv, deras livssitu-

ation ofta är väldigt komplex då de kommer ensamma utan vårdshavare. Vårt förslag till vidare 

forskning är att fortsätta undersöka hur personal på HVB på bästa sätt kan bemöta och hjälpa 

de ensamkommande i deras aktuella situation och i arbetet för att skapa framtidstro. 
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Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Hej!  

Vi heter Camilla och Softa, vi är studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet 

vid Högskolan Dalarna. Vi skriver nu vår C-uppsats och har valt att skriva om ensamkomman-

des upplevelse av tiden på hem för vård och boende (HVB).  

Syftet med vår uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur ensamkommande upplevt att 

personalen på boendet har varit ett stöd för dem och om de känt sig delaktiga i sin boendesitu-

ation samt om de förberetts för vuxenlivet.  

Därför vill vi komma i kontakt med personer som tidigare har bott på HVB för en intervju och 

vill därför fråga dig om du vill vara med i vår studie.  

Om du tackar ja till att vara med i vår studie, innebär det att vi att kommer intervjua dig. Vi 

beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 minuter och vi att kommer använda oss av tolk via 

telefon på ditt hemspråk. Intervjun kommer att spelas in på våra mobiltelefoner, vi är de enda 

som kommer att lyssna på intervjuerna. Materialet kommer sedan att raderas.  

Att vara med i vår studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att 

berätta varför. Du kan även välja att inte svara på några av våra frågor. Du kommer att vara helt 

anonym, vilket innebär att ditt namn och personuppgifter inte kommer finnas med i vår uppsats. 

Dina svar kommer endast att användas i vår uppsats. Plats och tid för intervjun kommer vi 

överens om tillsammans så att det passar dig. När vi träffas kommer du träffa oss båda.  

Vår studie kommer att presenteras vid Högskolan Dalarna och efter den har godkänts av lärare 

kommer den att bli offentlig via Högskolans hemsida ”DiVA portal”, där studentuppsatser och 

forskningspublikationer är sökbara.  

 

Vi hoppas att du vill vara med, dina svar är viktiga för oss!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Camilla Johansson och Sofia Hussfelt  

 

Camilla Johansson  Sofia Hussfelt Handledare  

Tel. 073 – 3386307  Tel. 073 – 6955383  Eva Randell  

h12cajoh@du.se  h16sofhu@du.se  era@du.se 

mailto:h12cajoh@du.se
mailto:h16sofhu@du.se
mailto:era@du.se
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Bilaga 2. Samtyckesavtal  

Samtyckesavtal  

Uppgifter: Skola/ Institution: Högskolan Dalarna  

Program: Socionomprogrammet  

Uppsatsnivå: C-uppsats  

Ämne: Socialt arbete  

Handledare: Eva Randell era@du.se  

Uppsatsskrivare: Camilla Johansson h12cajoh@du.se; Sofia Hussfelt h16sofhu@du.se  

 

Syfte/ändamål: Syftet med vår uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur ensamkommande 

upplevt att personalen på boendet har varit ett stöd för dem och om de känt sig delaktiga i sin 

boendesituation samt om de förberetts för vuxenlivet.  

Studiens utformning och behandling av insamlad information: Vi kommer att genomföra en 

kvalitativ studie där vi intervjuar personer som tidigare bott på HVB. Våra intervjuer kommer 

att spelas in och sedan analyseras utifrån tidigare forskning och teorier. Deltagare i vår studie 

kommer att vara helt anonyma och intervjumaterialet kommer att raderas när uppsatsen är klar.  

 

Intervjun beräknas ta maximalt 60 minuter.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas och det insamlade materi-

alet kommer endast att användas som underlag till denna uppsats.  

Uppsatsen kommer redovisas för handledare, examinator och under ett seminarium vid Högs-

kolan Dalarna i januari 2017.  

Efter godkännande kommer uppsatsen lagras i Högskolan Dalarnas databas (DiVA) och kom-

mer att finnas tillgänglig både för skolans studenter och personal.  

 

 

Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed. 
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Namn  

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Ort & datum  

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Underskrift  
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Intervjuguide  

Intervjun inleds med att respondenten informeras om studiens syfte samt att uppgifterna kom-

mer behandlas konfidentiellt och kommer endast användas till uppsatsen.  

Bakgrundsfrågor  

Vad heter du?  

Hur gammal är du?  

Vilket land kommer du ifrån?  

Hur länge har du bott i Sverige?  

Vilket boende bodde du på och hur länge?  

Vad är din sysselsättning? (Går du i skolan eller arbetar du?)  

Vad har du för framtidsplaner?  

Hur upplever ensamkommande att personalen har gett dem stöd i deras situation?  

Kan du berätta hur du upplevde rutinerna på ditt boende?  

Kan du berätta hur personalen var på boendet?  

Hur upplever du att din relation till personalen på boendet var?  

Hade du någon personal som betydde extra mycket för dig? (Om ja/nej varför?)  

- Var detta viktigt för dig? (På vilket sätt var det viktigt?)  

- Vad gjorde den personen som var bra just för dig?  

Upplever du att blev lyssnad på? (Berätta mer)  

Kan du berätta om personalen hjälpte dig att utöva aktiviteter utanför boendet. (Om ja/nej 

vilka aktiviteter?)  

Kan du berätta om personalen gav dig stöd i att utöva din kultur och/eller religion.  

Kan du berätta hur personalen hjälpte dig förstå den svenska kulturen.  

Upplevde du att personalen såg dig som en individ eller en i gruppen av ungdomar på boen-

det?  

Hur är en bra personal enligt dig?  

Hur upplever ensamkommande att de varit delaktiga kring deras boendesituation?  

Hur kunde du påverka det vardagliga livet på boendet? (ex. mat, rutiner etc.)  

Hur kunde du påverka de aktiviteter som gjordes tillsammans med boendet?  

Finns det något du känner att du inte har kunnat göra på grund av att du bott på HVB?  

Vilka saker var viktiga för dig att kunna påverka?  

Hur upplever ensamkommande att de förberetts för tiden efter HVB placeringen avslu-

tades?  

Berätta hur det var för dig när du flyttade till eget boende.  

(Berätta hur personalen hjälpte dig att bli förberedd för att bo ensam.)  

På vilket sätt var du delaktig i din framtidsplanering?  

(Berätta om hur personalen kunde hjälpa dig att planera för framtiden.)  

Hur kände du dig när du lämnade boendet?  

Vad har varit bra med att bo på HVB?  

Berätta vad som är bra med Sverige.  

Finns det något mer du vill berätta om? 
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Bilaga 4. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Aldrig ensam 

Student/studenter: Sofia Hussfelt & Camilla Johansson 

Handledare: Eva Randell      

Ja Tvek-

samt 

Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

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

satt kognitiv förmåga, personer med psykiska funkt-

ionshinder samt personer i beroendeställning i förhål-

lande till den som utför studien (ex. på personer i be-

roendeställning är patienter och elever)? 

  

x 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersök-

ningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett delta-

gande)?   

  

x 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt in-

grepp på forskningspersonerna?  

  

  

x 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

x 

  

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  

x 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till ex-

empel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Person-

uppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fack-

förening 

 

  

x 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser la-

göverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda 

att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  

x 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  


