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Abstract 

The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal 

homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-

structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth 

accommodation for unaccompanied refugee youths. The results were analyzed based on 

Maslow’s hierarchy of needs. The results showed a spread among the youths where some had 

difficulties with the most basic needs such as eating and sleeping, while other young people 

had worked their way up in the hierarchy and were on the top of the stairs working for self-

actualization.  

 

Keywords: unaccompanied refugee youths, home for care and accommodation, hierarchy of 

needs.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att kartlägga hur arbetet ser ut på fem kommunala hem 

för vård och boende för ensamkommande flyktingungdomar. Fem kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex respondenter som arbetar som personal 

på ungdomsboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Resultatet analyserades med 

utgångspunkt i Maslows behovstrappa. Resultatet visade en spridning bland ungdomarna där 

en del har svårigheter med de mest grundläggande behoven såsom matintag och sömn, medan 

andra ungdomar har arbetat sig upp till behovstrappans högsta punkt och arbetar för 

självförverkligande.  

Nyckelord: ensamkommande flyktingungdomar, HVB-hem, behovstrappa, behovshierarki.  
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1. Inledning 

Under 2000-talet har Sverige varit ett av de stora mottagarländerna i världen för 

ensamkommande flyktingungdomar och allt fler har kommit under denna period (Brunnberg, 

Borg & Fridström, 2011). Migrationsverket (2016a) rapporterar att under 2015 kom runt 

35 400 ensamkommande flyktingungdomar till Sverige, detta var en markant ökning från 

2014 då Sverige tog emot 7049 ensamkommande ungdomar. Denna stora ökning har enligt 

Migrationsverket (2016a) medfört utmaningar för samtliga kommuner i Sverige. I juli 2006 

trädde en lagändring in som inneburit att ansvaret för asylsökande och personer som blivit 

beviljade uppehållstillstånd har flyttats till kommunerna från Migrationsverket, som nu har 

ansvaret att fördela personerna till kommunerna istället för att tillhandahålla boende 

(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). De flesta ungdomarna som kommer till Sverige blir 

placerade i familjehem eller på hem för vård och boende (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011). 

Anledningarna till att ensamkommande ungdomar kommer som flyktingar till Sverige är 

många och ungdomarna kan bära på skilda erfarenheter. Vissa ungdomar kan exempelvis ha 

genomlidit flertalet traumatiska händelser medan andra kan tillhöra en förtryckt folkgrupp 

(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Zwi och Mares (2015) har fastställt att de flesta 

ensamkommande ungdomarna lämnar sitt hemland för att söka skydd, utbildning eller arbete 

för att kunna hjälpa familjen i hemlandet. Ungdomarna har ofta utstått farliga resor och 

hemska saker såsom våld, sexuella övergrepp och familjemedlemmars bortgång. Efter 

ankomsten till ett nytt land känner ungdomarna ofta en lättnad över att ha klarat resan och en 

del av ungdomarna kan även få kontakt med sina familjer (Zwi & Mares, 2015). Efter cirka en 

till tre månader i det nya landet är det dock vanligt att ungdomarna upplever att de är 

uttråkade samt ensamma och många får stora besvär av exempelvis djupa depressioner (Zwi 

& Mares, 2015).  

Ascher (2009) benämner de ensamkommande flyktingungdomarna som en mycket sårbar 

grupp. De traumatiserande upplevelser som de har i bagaget från hemland och flykt har visat 

sig ha stor påverkan på individernas välbefinnande och hälsa både lång- och kortsiktigt. Goda 

sociala nätverk med stödjande vuxna, skola och boende har framkommit som faktorer som 

kan främja ungdomarnas hälsa. Ungdomarna behöver enligt Ascher (2009) få möjlighet att 

återskapa ett nytt socialt nätverk samt hjälp och stöd att hitta och upprätthålla kontakt med 

anhöriga och andra viktiga människor i hemlandet.  
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Denna studie anses vara intressant att genomföra då jag har upptäckt att det finns stora 

brister i forskningen inom ensamkommande flyktingungdomar och hur de har det i det nya 

landet, trots att Sverige har tagit emot många ensamkommande flyktingungdomar under de 

senaste åren. På grund av detta ser jag att det här finns en kunskapslucka som jag har en avsikt 

att fylla.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel kommer att redovisa studiens syfte och frågeställningar, centrala begrepp och 

arbetets disposition. 

2.1. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att kartlägga upplevelser, som personal från fem olika kommunala hem för 

vård och boende i Dalarna har, av ensamkommande flyktingungdomars fysiska och psykiska 

mående med utgångspunkt i Maslows behovstrappa.  

De frågeställningar som jag i min studie har för avsikt att undersöka är följande: 

 Hur ser vardagsrutinerna ut på boendena? 

 Hur uppfattar personalen att ungdomarnas fysiska behov, känsla av trygghet och 

sociala liv är tillfredsställda samt hur upplever personalen ungdomarnas 

självförtroende/självkänsla och förmåga att visa respekt? 

 Hur anser personalen att ungdomarnas möjligheter att självförverkliga sig ser ut?  

 Hur förbereds ungdomarna för att lämna boendena och komma ut i vuxenlivet?  

2.2.  Centrala begrepp 

I det här avsnittet redovisas de centrala begrepp som är aktuella i denna studie. 

Ensamkommande flyktingbarn/ungdom 

Socialstyrelsen (2013) beskriver ensamkommande barn som en gemensam beteckning för 

barn under 18 år som vid ankomsten till ett nytt land är skilda 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. Enligt Migrationsverket (2016b) kommer varje år 

barn och ungdomar till Sverige utan medföljande föräldrar eller andra vårdnadshavare för att 

ansöka om asyl, dessa kallas ensamkommande barn. Jag kommer i denna studie enligt 

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) att definiera barn som personer under 18 år och 

ungdomar som personer mellan 13-25 år, de som är mellan 13-18 år kan alltså definieras både 

som barn och ungdomar. Jag har genomgående i studien använt begreppet ungdomar.  

Hem för vård och boende 

Inspektionen för vård och omsorg (2016), IVO, definierar ett hem för vård och boende som en 

verksamhet inom socialtjänsten vilken tar emot enskilda individer för behandling eller vård 

förenat med ett boende. Enligt IVO (2016) är syftet för HVB-hem för ensamkommande 



 

4 
 

flyktingungdomar att ge fostran, omvårdnad och stöd till de boende. Socialstyrelsen (2016) 

beskriver att vården vid HVB-hem ska vara anpassad för de enskilda individer som bor i 

hemmet, oftast finns speciella HVB-hem för ensamkommande ungdomar som är inriktade på 

deras specifika behov. Vården ska även vara meningsfull och bygga på samarbete och 

förtroende (Socialstyrelsen, 2016).  

2.3.  Disposition 

Denna uppsats innehåller sju kapitel och inleds med en inledning i kapitel ett. I kapitel två 

presenteras studiens syfte och frågeställningar, redovisning av centrala begrepp samt 

dispositionen i uppsatsen. Uppsatsens tredje kapitel upplyser om det aktuella forskningsläget 

genom en redovisning av vetenskapliga artiklar. Därefter kommer kapitel fyra där den 

teoretiska tolkningsramen introduceras för läsaren. I kapitel fem redovisas uppsatsens metod 

och material, detta behandlar förförståelse, urval, undersökningsdesign och metodval, 

intervjuguide, analys, bedömning av kvalitet, kritiskt resonemang om metodval, 

tillvägagångssätt samt etik. Nästkommande kapitel sex redovisar studiens resultat och analys 

av materialet. I kapitel sju kommer en sammanfattning av resultatet samt en diskussionsdel 

som knyter an till frågeställningarna, detta kapitel innehåller även uppsatsens styrkor och 

svagheter och förslag till kommande studier.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning som anses vara relevant för mitt 

examensarbete. De artiklar som jag valt att använda i mitt examensarbete redovisar 

kunskapsläget kring ensamkommande flyktingungdomar.  

Enligt Ascher (2009) är de ensamkommande ungdomarna en grupp som anses mycket 

sårbar. Detta kan ha att göra med de traumatiserande upplevelser som de ofta har med sig, 

vilket kan ha stor påverkan för ungdomarnas hälsa på både lång och kort sikt (Ascher, 2009). 

Enligt Medcalf, Hoffman och Boatwright (2013) är etnicitet en faktor som kan ha påverkan i 

livet när man mäter exempelvis enligt Maslows behovstrappa. Zwi och Mares (2015) har 

konstaterat att de ensamkommande ungdomarna främst lämnar sina hemland för att söka 

arbete eller utbildning för att kunna hjälpa familjen alternativt för att få skydd. Lundberg och 

Dahlquist (2012) har presenterat en studie om hur ensamkommande flyktingungdomars 

situation ser ut i Sverige. Det visade sig att ungdomarnas åsikter om myndigheter och det 

rättsliga förfarandet var skilda åsikter beroende på om ungdomarna fått uppehållstillstånd eller 

inte (Lundberg & Dahlquist, 2012). Studien visade att majoriteten av ungdomarna var nöjda 

med den form av boende som de hade oavsett om det var i familjehem, HVB-hem eller hos 

släkt eller vänner. De kunde dock se att ungdomarna som bodde på landsbygden gärna skulle 

vilja flytta till större städer där det finns större möjlighet att finna vänner och fritidsaktiviteter 

(Lundberg & Dahlquist, 2012). För att ge en jämförande bild har jag tagit med Hopkins och 

Hills (2010) studie som redovisar situationen i Skottland där det funnits problem med boende 

för ensamkommande flyktingungdomar och många har blivit inackorderade på hotell eller 

”Bed and Breakfast’s”, där de inte har haft möjlighet att laga mat eller få det sociala stödet av 

vuxna som de behöver. De flesta ungdomarna uttryckte att det var skönt att ha stöttande 

vuxna runt omkring sig samt att de som bodde i gruppboenden upplevde att det var positivt att 

de fick vara med och bestämma exempelvis matsedel (Lundberg & Dahlquist, 2012). Även 

Ascher (2009) talar om vikten av ett nytt nätverk med stöttande vuxna och att detta är en av 

flera faktorer som har visat sig främja de ensamkommande ungdomarnas hälsa. Andra 

faktorer som Ascher (2009) pekade på som var främjande var skola och boende. Ascher 

(2009) menar att det är viktigt att ungdomarna får chans att skapa ett nytt socialt nätverk i det 

land som de kommer till och att de även ska få hjälp att hålla kontakten med viktiga personer i 

hemlandet. Ungdomarna upplevde att Sveriges sjukvård fungerar bra, men trots detta tyckte 

många av pojkarna att de hade problem med magont, huvudvärk och svårt att sova (Lundberg 

& Dahlquist, 2012). Avseende hälsa fann Hopkins & Hill (2010) däremot att det uppfattades 
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viktigt för de som arbetar med de ensamkommande ungdomarna att de fått samma vaccin som 

övriga ungdomar i Skottland. Det uppmärksammades även att de ensamkommande 

ungdomarna som kommer bör få hälsa och sjukvårdsinformation liksom sexualundervisning 

när de kommer till Skottland (Hopkins & Hill, 2010). Enligt Zwi och Mares (2015) brukar de 

ensamkommande ungdomarna först uppleva en lättnad, men efter några månader i det nya 

landet löper majoriteten av ungdomarna stor risk för att drabbas av psykisk ohälsa. 

Alla respondenter i Lundberg och Dahlquist (2012) studie var överens om att utbildning är 

någonting mycket viktigt och likaså att lära sig det svenska språket. Detta styrktes även av 

Hopkins och Hill (2010) som konstaterade att utbildning är en viktig del av alla ungdomars 

rättigheter och en betydande del i att ungdomarna känner att de har en normal barndom trots 

att de kanske inte haft tillgång till skolgång i sitt hemland. Majoriteten av ungdomarna 

uttryckte en stark vilja att utbilda sig (Hopkins & Hill, 2010). Lundberg och Dahlquist (2012) 

kom fram till att det var viktigt för ungdomarna att ha bra kontakt med vänner, godemän, 

familjen, personal eller andra vuxna i boendet, lärare i skolan och tränare. Att vara utan sin 

familj var ett känsligt och jobbigt ämne för ungdomarna att prata om (Lundberg & Dahlquist, 

2012). Ungdomarnas framtidsplaner handlade om att gå klart skolan samt lära sig bra svenska 

samt att de pojkar som har levande familjemedlemmar vill återförenas med dem (Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Hopkins och Hill (2010) konstaterade även genom sin studie att många 

ensamkommande flyktingungdomar upplever sig överväldigade av det nya språket, nya 

erfarenheter, kulturen, traditioner, vädret och helt annorlunda vardagsliv än vad de är vana vid 

i sitt hemland. Då ungdomarna helt saknar kunskap om asylprocessen och andra juridiska 

situationer är slutsatsen att de ensamkommande är i stort behov av människor som hjälper 

dem kring detta (Hopkins & Hill, 2010).  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

En intressant koppling till de ensamkommande ungdomarna är enligt mig Maslows 

behovstrappa, även kallad behovshierarki, och detta är den teoretiska utgångspunkt som jag 

har valt i denna C-uppsats. Enligt Medcalf, Hoffman och Boatwright (2013) är etnicitet en 

faktor som kan ha påverkan för hur högt upp i behovstrappan man kan komma. Jag anser 

därför med hänvisning till tidigare forskning att det är intressant att applicera Maslows teori 

på ungdomar med olika etnisk bakgrund. Teorin har valts för att ge en klarare bild av hur de 

ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående ser ut. I detta kapitel kommer en 

beskrivning av min teoretiska utgångspunkt.  

Maslow (1943) menar att mänskliga behov kan rangordnas i en hierarki. Maslows 

behovstrappa klassificerar människans behov i fem steg, från botten till toppen, enligt 

följande: fysiska behov, behovet av trygghet, sociala behov, behovet av uppskattning samt 

självförverkligande (Hopkins & Hill, 2010). Nedan kommer en beskrivning av 

behovshierarkins fem steg. 

Fysiska behov, även kallade fysiska drifter (Maslow, 1943) kan exempelvis vara mat, luft 

och sömn (McLeod, 2014) och är grunden i motivationsteorin (Maslow, 1943). De fysiska 

behoven är enligt Maslow (1943) utan tvekan de mest dominerande behoven. En person som 

saknar allt i livet har oftast en stor motivation att uppfylla sina fysiska behov över andra 

behov. De fysiska behoven är enligt Fredriksson och Furmark (2005) det som måste 

tillgodoses för att vi människor ska överleva. Om samtliga behov är otillfredsställda är de 

fysiska de som dominerar och resten av behoven existerar inte för den personen (Maslow, 

1943). En person som saknar mat, trygghet, kärlek och självförtroende kommer enligt Maslow 

(1943) alltid att försöka avveckla hungern före allt annat.  

Efter fysiska behov kommer vanligtvis ett behov av trygghet och säkerhet (Fredriksson & 

Furmark, 2005). Trygghetsbehov handlar om att känna sig trygg, säker och inte vara i fara 

(Brunkholdt, 2004).  

Om både fysiska- och trygghetsbehov är uppfyllda kan man enligt Maslow (1943) söka 

kärlek, vänskap samt tillhörighet. Behovet av tillhörighet och kärlek innefattar exempelvis att 

ty sig till andra, bli accepterad samt att känna tillhörighet (Brunkholdt, 2004). 

Uppskattningsbehovet handlar exempelvis om status och respekt (McLeod, 2014). Om 

uppskattningsbehovet är tillfredsställt kan känslor av självförtroende, mening och nytta i 
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världen komma (Maslow, 1943). Behovet handlar om erkännande, att uppnå någonting och få 

beröm (Brunkholdt, 2004). 

Maslow (1943) kallar personer som tillfredsställt sina fysiska behov, behov av trygghet 

och säkerhet, behov av tillhörighet och kärlek samt uppskattningsbehovet för i grunden nöjda 

människor. Dessa behov anses grundläggande för att en individ ska kunna avancera till 

behovstrappans högsta punkt, vilken är självförverkligande (Maslow, 1943).  

Självförverkligande syftar till saker som att söka personlig utveckling och att uppnå sin 

fulla potential (McLeod, 2014). Självförverkligande innebär ett förverkligande av sina 

möjligheter (Brunkholdt, 2004), men självförverkligande är enligt Fredriksson och Furmark 

(2005) ett svårt ord att definiera och har att göra med vilka personliga drömmar man har och 

vilka ambitioner man har i livet. Då man når självförverkligande har man kommit långt i sin 

personliga utveckling (Fredriksson & Furmark, 2005). Alla människor har möjligheten att 

uppnå självförverkligande, men oftast störs denna utveckling på grund av brister i 

tillfredställandet av lägre nivåer (McLeod, 2016).  

Maslows teori säger att behoven på en lägre nivå måste vara uppfyllda för att en högre nivå 

ska kunna ta vid. Om en individ exempelvis svälter eller är i fara kommer viljan att ägna sig åt 

intressen inte finnas där (Brunkholdt, 1991). Enligt Brunkholdt (1991) är en sund människa en 

person som låter sig styras av behov på de högre nivåerna. En individ kan bli fixerad vid ett 

speciellt steg i pyramiden om brister på denna nivå upplevs, i denna situation kommer all 

personens kraft gå till att försöka ordna det som saknas och det är omöjligt att avancera till en 

högre behovsnivå (Brunkholdt, 1991). McLeod (2016) menar att Maslow har noterat att 

endast en av hundra personer blir helt självförverkligade. Detta skulle ha bakgrund i att 

samhället idag är mest fokuserat på de sociala behoven (McLeod, 2016).  

Maslows behovstrappa har fått stor betydelse inom ämnen såsom ekonomi och pedagogik. 

Kritiker menar dock att teorin saknar empiriskt stöd och att hierarkien av behov i själva verket 

inte är så enkel som Maslow beskriver. Vissa människor kan till exempel besluta att svälta sig 

själva till döds på grund av en moralisk uppfattning och andra kan känna att det är skönt att 

leva ensam utan behov av att söka erkännande från andra individer (Fredriksson & Furmark, 

2005).  
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5. Metod och material 

I det här kapitlet kommer förförståelse, urval, undersökningsdesign, metodval, intervjuguide, 

analysmetod, kvalitetsbedömning, kritiskt resonemang kring metod, tillvägagångssätt samt 

etik att redogöras för. Metoden redovisas enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att läsaren 

ska få insikt i det metodiska förfarandet för att kunna bedöma undersökningens tillförlitlighet.  

5.1.  Förförståelse 

Den förförståelse jag har inom området är baserad på den åtta veckor långa praktik som jag 

under våren 2016 hade på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning blev jag inspirerad att skriva mitt examensarbete om 

ensamkommande flyktingungdomar, då jag tycker att det är en spännande grupp att arbeta 

med. Jag anser att den förförståelse som jag har för ämnet är så pass liten att den inte påverkar 

min förmåga att vara objektiv i undersökningen. Jag är dock medveten om att man aldrig kan 

vara helt objektiv som forskare inom samhällsvetenskap.  

5.2.  Urval 

Urvalet i undersökningen har varit målinriktat. Det målinriktade eller målstyrda urvalet 

används då forskaren inte har för avsikt att få ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) uppmärksammar att det målstyrda urvalet inte möjliggör en generalisering för en hel 

population. Det målinriktade urvalet väljs med forskningsmålet i tanken, man väljer personer 

eller organisationer och så vidare för att de har relevans för forskningsfrågan (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) talar om betydelsen av att som forskare vara medveten om vilka kriterier som 

är av vikt för intervjupersonerna att uppfylla för att delta i studien. I denna studie har kriteriet 

för att delta som intervjuperson varit att man ska ha arbetat på ett boende för 

ensamkommande flyktingungdomar i minst ett år. Detta kriterium valdes då jag ansåg att 

intervjupersonerna behövde ha erfarenhet av yrket för att kunna besvara mina intervjufrågor. 

Fortsatt i uppsatsen kommer personerna som har deltagit i studien kallas för intervjupersoner 

eller respondenter.  

Jag har funnit mina intervjupersoner genom att kontakta enhetschefer/föreståndare för 

olika hem för ensamkommande flyktingungdomar i Dalarna. Genom dessa har jag kommit i 

kontakt med sex anställda på fem olika boenden i fem olika kommuner som jag valt att 

använda i min studie. Jag började med att skriva till fyra kommuner, och fick svar av tre att de 

ville delta i studien. Jag fortsatte sedan att höra av mig till en kommun i taget tills jag 

uppnådde min plan om fem intervjupersoner. När jag kom till ett av boendena blev jag dock 
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informerad om att det var två anställda som ville delta i studien och därför gjordes en intervju 

med två respondenter på detta boende och resultatet av detta blev att min studie har sex 

intervjupersoner. En anledning till att jag inte har kontaktat alla kommuner i Dalarna är att en 

del inte har kommunala boenden för ensamkommande ungdomar. 

5.3. Undersökningsdesign och metodval 

Den strategi som valts för detta examensarbete är en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning är 

mer inriktad på ord än siffror (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig 

när man vill komma åt intervjupersonernas subjektiva beskrivning av sin egen verklighet 

(Grinell & Unrau, 2014). Kvalitativ forskningsmetod passar därför utmärkt för min studie då 

mina frågeställningar besvaras bäst utifrån intervjupersonernas egna beskrivningar av hur 

arbetet på boendena ser ut. Enligt Bryman (2011) är den kvalitativa undersökningens 

huvudsakliga steg att först skapa generella frågeställningar, därefter välja relevanta 

undersökningspersoner, efter det kan man samla in data och därefter tolka materialet, 

nästkommande steg är att arbeta med teori och begrepp och slutligen kan man rapportera 

resultat och slutsatser. Denna ordningsföljd har jag följt i mitt examensarbete. 

Datainsamlingsmetoden som valts till undersökningen är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen utifrån intervjupersonens 

synvinkel, utveckla mening utifrån intervjupersonens erfarenheter och avslöja 

intervjupersonens levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) säger att intervjua i forskningssyfte betyder 

att man använder samtalsfärdigheter som majoriteten av alla vuxna människor har, men i 

intervjun förvandlas vardagslivets samtal till ett professionellt samtal där intervjuare och 

intervjuperson får ett ömsesidigt beroende av varandra i genererandet av kunskap. I den 

semistrukturerade intervjun har intervjuaren ett frågeschema med en uppsättning frågor, men 

frågornas ordning kan variera (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun ger även 

forskaren möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjufrågorna har utformats 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

För att finna vetenskapliga artiklar med avsikt att beskriva det nuvarande forskningsläget 

inom området ensamkommande flyktingungdomar har jag använt mig av databaser som finns 

tillgängliga genom Högskolan Dalarna. De databaser som jag använde finns tillgängliga under 

ämnesguiden sociologi/socialt arbete och heter Sociological Abstracts, Social Services 

Abstracts och Web of Science. Jag använde även databasen Summon som finns åtkomlig via 
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Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökorden jag använde var: unaccompanied, child*, refugee*, 

social work, adolescent*, minor*, immigrant*, housing*, living*, asylum* samt Sweden i 

olika kombinationer. Asteriksen användes för att sökresultaten skulle inkludera alla ord som 

förekommer tidigare än asteriksen. Jag avgränsade även min sökning till artiklar i fulltext 

samt att de skulle vara peer-reviewed för att minimera antalet träffar. Jag använde även 

sökmotorn Google och där användes sökorden ensamkommande flyktingungdomar och HVB-

hem.  

5.4.  Intervjuguide 

Intervjufrågorna i intervjuguiden skapades för att kunna besvara examensarbetets syfte och 

frågeställningar. För att lära känna intervjupersonerna och skapa ett mer naturligt 

samtalsklimat valde jag att inleda varje intervju med några allmänna frågor om 

intervjupersonen, personalgruppen, boendet och ungdomarna. När dessa övergripande frågor 

var besvarade koncentrerades intervjun på olika teman som hade för avsikt att besvara mina 

frågeställningar. De teman som användes var vardagsrutiner, hälsa och känsla av trygghet, 

socialt liv och fritidsaktiviteter, skola och kommunikation, självkänsla och 

självförverkligande samt vuxenlivet. 

Jag satt länge och funderade ut intervjufrågor samt diskuterade dessa med min handledare. 

Jag tog hjälp av nära och kära för att testa intervjufrågorna för att undvika att de skulle 

misstolkas. Jag och min handledare bestämde först att den första intervjun skulle ses som en 

pilotstudie där jag i efterhand kunde ändra frågor om jag märkte att de tolkades på fel sätt 

inför kommande intervjuer. Då jag upplevde att jag fick de svar jag önskade redan i den första 

intervjun valde jag att räkna den som en ordinarie intervju ändå.  

Jag har i efterhand sett att en del frågor inte är helt relevanta och inte nödvändigtvis svarar 

till studiens syfte och frågeställningar. Exempel på irrelevanta frågor är om personalen följer 

de rutiner som finns på boendet och hur situationen hanteras om ungdomarna använder 

alkohol och droger. Jag insåg dock detta efter att intervjuerna var genomförda och har därför 

inte gjort några ändringar i min intervjuguide. Intervjuguiden finns bifogad längst bak i 

arbetet (bilaga 3). 

5.5.  Tematisk analys 

För att kunna analysera materialet baserat på de kvalitativa intervjuerna började jag med att 

avlyssna och transkribera de inspelade intervjuerna. Varje intervju har transkriberats i ett 
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enskilt Word-dokument och för att analysera dess innehåll har en tematisk analys valts. Valet 

av analysmetod kan hänvisas till Bryman (2011) som säger att den tematiska analysen är ett 

av de vanligaste sätten att analysera ett kvalitativt material. Även Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att tematisering är den form av dataanalys för kvalitativt material som oftast 

används. Det första valet man utför i en tematisk analys är vilken analysenhet som man ska 

arbeta med, detta kan till exempel vara intervjuer eller observationer (Graneheim & Lundman, 

2003). I mitt fall har jag att arbetat med intervjuer som analysmaterial. Grinell och Unrau 

(2014) menar att ett tema är en idé eller ett koncept som skildrar en eller flera kategorier, det 

är ett sätt att tolka kvalitativ data. Att koda innebär att man slår samman ett eller flera 

textfragment eller nyckelord till ett textsegment, medan kategorisering är ett systematiskt 

begreppsbildande kring ett uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodning kan ofta leda till 

kategorisering (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Jag började med att läsa genom de transkriberade intervjuerna flera gånger. Markeringar 

gjordes vid användbara citat till resultatkapitlet samt för hänvisning till centrala begrepp, 

tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt. För att lättare få en överblick av materialet 

valde jag, efter diskussion med min handledare, att färgkoda utifrån mina teman. De teman 

som valdes för att analysera och bearbeta materialet var grundläggande behov och högre 

behov. Jag valde att utgå från mina frågeställningar i skapandet av teman, trots att detta kunde 

påverka mitt resultat. Ett alternativt sätt kunde ha varit att utgå mer strikt från empirin.  

5.6. Bedömning av kvalitet 

Med hänvisning till Graneheim och Lundman (2004) bör kvalitativa begrepp som mäter 

kvalitet användas vid kvalitativ forskning. Därför har jag valt att tala om kvalitativa mått 

istället för validitet och reliabilitet, som enligt Bryman (2011) vanligen används till 

kvantitativa studier. Enligt Bryman (2011) mäter man kvalitativa studiers tillförlitlighet 

genom följande begrepp; överförbarhet som kan liknas med extern validitet, trovärdighet som 

motsvarar intern validitet, pålitlighet som svarar mot reliabilitet och möjligheten att 

konfirmera vilket kan jämföras med objektivitet. Överförbarhet handlar om hur överförbara 

resultaten i en undersökning är i en annan miljö (Bryman, 2011). För överförbarhetens skull 

har jag varit noga med att ge en beskrivning av intervjupersonernas kontext. Att skapa 

trovärdighet i resultaten handlar om att man säkerställer att studien har utförts regelrätt och att 

man låter forskningspersonerna bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt 

(Bryman, 2011). Jag har försökt uppnå trovärdighet genom att genomföra intervjuerna på ett 

liknande sätt, då det finns en risk att svaren i intervjuerna förändras beroende på hur 
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intervjuaren agerar. Kvale och Brinkmann (2014) talar om att det finns risk att resultatet av en 

intervju blir olika beroende på vem som har genomfört intervjun. Detta behövde jag inte 

fundera över då jag ensam har genomfört alla intervjuer. Jag har även haft en dialog med 

intervjupersonerna via e-mail, där de fick den transkriberade intervjun och hade chans att 

kommentera och ändra. Jag har även återkopplat till respondenterna under intervjun för att 

säkerhetsställa att jag har förstått saker och ting rätt genom att exempelvis inleda en fråga med 

”Du menar att…” eller ”Om jag har uppfattat dig rätt…”. Pålitligheten innebär att man ska 

anta ett granskande synsätt och att man är noga med att redogöra för alla steg i studien 

(Bryman, 2011). För att uppnå pålitlighet i studien har jag varit noggrann med att redogöra för 

alla steg i forskningsprocessen. Att min handledare under arbetets gång har granskat 

uppsatsen har även bidragit till att uppnå detta delkriterium. Möjligheten att konfirmera 

betyder att forskaren utifrån insikten att det inte finns någon fullständig objektivitet försöker 

säkerhetsställa att forskningen har bedrivits i god tro, det ska alltså vara uppenbart att 

forskaren inte har låtit sina egna värderingar färga forskningens slutsatser (Bryman, 2011). 

Jag är medveten om att forskning inom samhällskunskapen inte kan bedrivas med total 

objektivitet. Då jag endast hade en liten förförståelse från min praktik innan jag inledde mitt 

arbete anser jag att det har varit lättare att inte låta mina förutfattade meningar styra studiens 

slutsatser än om jag hade valt ett ämne som jag har mer kunskap inom.  

5.7.  Kritiskt resonemang för val av metod 

Att i urvalet välja att intervjua personal på olika boenden istället för ungdomarna själva kan 

påverka resultatet i min studie. Bilden av verkligheten som jag återger i min studie är som 

personalen tolkar den och inte ungdomarna själva. Med hänvisning till den tidsram som finns 

för arbetet anser jag dock att personalens åsikter kan ge en nog verklighetstrogen bild på ett 

mer lättillgängligt sätt. Om jag skulle ha intervjuat ungdomarna hade jag behövt göra en 

etikgranskning samt att jag troligtvis i några fall hade behövt använda mig av tolkar, vilket 

hade försvårat möjligheterna att boka in intervjuerna. Detta hänvisar jag till att arbetstiden 

inte räckte till för att genomföra detta.  

Ett annat tillvägagångssätt som hade kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar är 

att istället för de semi-strukturerade intervjuerna göra observationer på boendena. Enligt mig 

finns fördelar och nackdelar med användandet av båda metoderna i den här studien. Jag är 

rädd att man inte uppför sig ”som vanligt” då en observatör sitter med i rummet. Jag tror att 

mycket av den information jag fått fram genom personalen har vuxit fram hos dem under lång 

tid och att jag skulle ha kunnat gå miste om mycket genom att endast observera under en kort 
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tidsperiod. Dessutom hade en observation, precis som intervjuer med ungdomarna, inneburit 

att jag hade fått lov att genomgå en etisk granskning och detta hade jag i mitt arbete för avsikt 

att undvika.  

5.8. Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämndes i urvalsavsnittet har ett målinriktat urval gjorts för studien. Fem 

intervjuer med sex respondenter genomfördes. Alla respondenter arbetade som personal på 

HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar på kommunala boenden i Dalarna. 

Intervjuerna som gjordes var semi-strukturerade. Eftersom jag gjort mitt examensarbete på 

egen hand valde jag att endast koncentrera mig på vad respondenterna sa under intervjuerna 

och litade på inspelningen som gjordes istället för att föra anteckningar. Jag ansåg att det 

kunde ha stört samtalet om jag behövde skriva samtidigt. Jag använde mig av två telefoner för 

att spela in, ifall att en hade misslyckats med inspelningen eller gått sönder under arbetstiden. 

Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att man transkriberar sina intervjuer på ett sätt som 

gör att texten återger, i högsta möjliga grad, vad intervjupersonerna har sagt. Som ny i rollen 

som intervjuare planerade jag in intervjuer med jämna mellanrum för att hinna transkribera 

färdigt en intervju innan nästa genomfördes. De fem intervjuerna transkriberades av mig näst 

intill ordagrant, förutom några upprepningar samt ord/ljud som användes för utfyllnad såsom 

”eeh och hmm” och en del omedvetna uttryck. Bryman (2011) menar att respondenternas 

uttalanden i citat bör redigeras när upprepningar sker och när respondenterna omedvetet 

använder uttryck som till exempel ”liksom” eller ”va”. När transkriberingen var klar fick 

respondenterna materialet skickat till sig via e-mail för godkännande och eventuella 

kompletteringar eller ändringar. I uppsatsen korrigerade jag i viss mån de citat som valts ut 

för att undvika utfyllnadsord och talspråk.  

Materialet som insamlades genom mina intervjuer bearbetades med hjälp av tematisk 

analys enligt tidigare beskrivning. Sedan analyserades materialet med hjälp av den valda 

teorin och tidigare forskning. Avslutningsvis skrevs ett diskussionskapitel där svaren på 

studiens syfte och frågeställningar presenterades samt undersökningens styrkor och svagheter 

och förslag till kommande forskning.  

5.9.  Etik 

Jag genomförde en etisk egengranskning framställd av den Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. Blanketten fann jag via Högskolan Dalarnas hemsida på internet. Enligt 

denna egengranskning behövde min studie inte etiskt granskas av nämnden, då jag svarat nej 
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på blankettens påståenden (bilaga 1). De etiska riktlinjer som jag förhöll mig till i 

examensarbetet var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Bryman (2011) beskriver att informationskravet handlar om att forskaren ska informera 

deltagare i studien om undersökningens syfte och att deltagarna även ska veta att deltagandet 

är frivilligt samt att man kan avbryta medverkan när som helst. Detta uppfylldes genom att jag 

gav mina intervjupersoner ett informationsbrev (bilaga 2) samt en muntlig genomgång av 

studien och dess syfte innan varje intervjus start.  

Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att bestämma över sin egen medverkan i en 

studie. Om någon är under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke (Bryman, 2011). För att 

uppnå denna etiska princip gav jag alla deltagare information innan inledandet av varje 

intervju och berättade om frivilligheten att medverka i studien. Jag intervjuade inte någon 

under 18 år och behövde därför inte inhämta samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare.  

Bryman (2011) definierar att konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter om de 

som deltar i studien ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem, personerna ska även 

anonymiseras i studien. Detta uppnåddes genom att vidta försiktighet med mitt material och 

avpersonifiera alla intervjupersoner vid redovisandet av resultatet.  

Nyttjandekravet handlar om att forskaren endast får använda uppgifterna som inhämtats 

från deltagarna i studien till forskningsändamålet (Bryman, 2011). När examensarbetet är 

avslutat har jag för avsikt att radera inspelade intervjuer samt förstöra övrigt material som 

skulle kunna användas till andra ändamål. 

Kvale och Brinkmann (2014) upplyser om att forskaren alltid har monopol att göra 

tolkningar. För att intervjupersonernas utsagor inte skulle misstolkas spelades alla intervjuer 

in och under intervjuerna försökte jag återge respondenternas beskrivningar av saker samt 

kopplade ihop och bekräftade saker som tidigare sagts i intervjuerna. Detta gjordes genom att 

exempelvis fråga om jag uppfattade saker rätt eller började en fråga med en formulering som 

”du sa/nämnde tidigare att…”. Respondenterna hade även möjlighet att läsa och kommentera 

de transkriberade intervjuerna genom att vi hade kontakt via e-mail.  

Det var även på grund av etiska skäl som jag valde att intervjua personalen på boendena 

istället för ungdomarna själva. Enligt Högskolan Dalarnas forskningsetiska råd behövdes en 

etisk prövning ifall undersökningen kunde påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
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psykiskt. Då jag trodde att min undersökning hade kunnat påverka ungdomarna negativt ur ett 

psykiskt perspektiv valde jag att intervjua personal istället.  
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6. Resultat och analys 

Det här kapitlet kommer att fokusera på undersökningens resultat och analysen av detta. Först 

kommer intervjupersonerna introduceras och därefter presenteras de boenden som jag har 

besökt i min studie. Studiens resultat och analys kommer att presenteras genom två teman, 

grundläggande behov och högre behov. Dessa teman har skapats utifrån det insamlade 

materialet, tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

är det vanligaste sättet att presentera kvalitativa resultat från intervjuer genom utvalda citat.  

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

I detta avsnitt kommer en presentation av intervjupersonerna som bidragit till studiens 

material att göras. Till mitt examensarbete har sex personer tagit sig tid att delta för att berätta 

om situationen på ungdomsboendet för ensamkommande flyktingungdomar som de arbetar 

på. Fem intervjuer har gjorts, varav ett intervjutillfälle hade två intervjupersoner. Jag kommer 

nedan att beskriva intervjupersonerna utifrån hur länge de har arbetat på boendet.  

 Intervjuperson 1. Arbetat på boendet i 1 år. 

 Intervjuperson 2. Arbetat på boendet i 1 år (tidigare erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande flyktingungdomar på annat boende). 

 Intervjuperson 3. Arbetat på boendet i 1 år (tidigare erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande flyktingungdomar på annat boende). 

 Intervjuperson 4. Arbetat på boendet i 2 år.  

 Intervjuperson 5. Arbetat på boendet i 1 år.  

 Intervjuperson 6. Arbetat på boendet i 4,5 år (tidigare erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande flyktingungdomar på annat boende).  

6.2. Beskrivning av boendena 

Detta avsnitt kommer att innehålla en kort beskrivning av boendena som jag har besökt i 

samband med genomförandet av min studie. Alla intervjuer har genomförts på det boende 

som aktuell intervjuperson arbetar på. Kommunerna som jag har besökt är utspridda i 

Dalarnas län och både stora och små kommuner finns representerade. Jag kommer att 

beskriva boendena utifrån hur länge de har funnits, hur många platser som boendet har och 

hur många ungdomar som bor på boendet.  
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Boende 1 

Boendet har funnits i 4 år. Det finns inget bestämt antal platser, men idag bor 19 personer på 

boendet. 

Boende 2 

Boendet öppnades för ungefär 1 år sedan. Boendet har plats för 12 ungdomar, just nu bor 11 

stycken på boendet.  

Boende 3 

Boendet har funnits i ungefär 2 år. Boendet kan ta emot 20 ungdomar, nu bor 8 personer på 

boendet.  

Boende 4  

Boendet öppnades för cirka 2 år sedan. Boendet kan ta emot 17 personer, i dagsläget bor 13 

stycken på boendet. 

Boende 5 

Boendet har funnits i 9 år. Boendet har plats för 18 stycken, men det bor 14 ungdomar där just 

nu.  

6.3.  Resultat och analys av temat grundläggande behov 

Gemensamt för alla boenden är att det finns vardagsrutiner. Enligt Maslow (1943) är de 

grundläggande behoven först och främst de fysiska, men även behovet av trygghet, behovet 

av tillhörighet samt uppskattningsbehovet tillhör de grundläggande behoven. Dessa behov 

måste enligt Maslow (1943) vara tillgodosedda för att en person ska kunna fortsätta avancera 

till den högsta nivån i behovstrappan. För att de grundläggande behoven ska fungera behövs 

vardagsrutiner för ungdomarna. Det jag genom mitt resultat kunde avläsa var att rutinerna 

som fanns på boendena var av olika slag. Genom mina intervjuer kunde jag se att 

vardagsrutinerna varierade en del då vissa boenden talade om en mer strikt inställning: 

”De här killarna behöver rutiner. De behöver fasta rutiner, då mår man bra. Då slipper man lägga 

energi på hur dagen kommer bli, man vet att det är såhär fasta tider så har man någonting att luta 

sig emot”. (Intervjuperson 4) 

Medan andra boenden hade mer fria vardagsrutiner: 
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”Alltså vi har mycket frihet under ansvar. Det är eget ansvar om de väljer att sitta uppe till fyra på 

morgonen”. (Intervjuperson 6) 

Involverat i vardagsrutinerna finns saker som kan kopplas till de fysiska behoven. I Lundberg 

och Dahlquists (2012) studie tas flera aspekter av de grundläggande behoven upp. De 

konstaterade att många ensamkommande flyktingungdomar hade problem med magen, ont i 

huvudet och att sova, vilket även bekräftades i mitt resultat som visade att ungdomarna led av 

både sömnsvårigheter och huvudvärk. En av respondenterna berättade detta angående sömn:  

”Svårt att sova, nästan alla har ju sömnproblem och vaknar på nätterna och mycket ont i huvudet 

och sådant”. (Intervjuperson 2) 

En annan respondent uttryckte följande om ungdomarnas matintag:  

”Här kan det vara någon som talar om att de inte ska äta maten, punkt. Så äter de inte maten”. 

(Intervjuperson 3) 

Medcalf, Hoffman och Boatwright (2013) talar om svårigheterna för personer som inte har 

sina grundläggande behov tillfredsställda att kunna drömma om någonting större. Med 

hänvisning till ovanstående citat om sömnproblem och matintagsproblematik kan det 

konstateras att en del ungdomar bör ha svårigheter att nå de högre trappstegen. Detta styrks 

även av Maslow (1943) som talar om att personer som saknar grundläggande saker såsom mat 

inte kan fokusera på någonting annat tills dessa behov är tillfredsställda.  

När diskussionen om trygghet och oro kom upp visade det sig att flertalet av 

intervjupersonerna ansåg att ungdomarna uppfattades som trygga på boendet, men oroliga. 

Zwi och Mares (2015) konstaterar att det inte är ovanligt att ensamkommande ungdomar efter 

några månader i det nya landet drabbas av psykisk ohälsa. En intervjuperson uttryckte 

följande angående trygghet och oro: 

”Jag tror nog att de är flesta är mer eller mindre oroliga hela tiden. Men jag tror också att de flesta 

känner sig trygga på boendet eller det är vad de säger i alla fall”. (Intervjuperson 2)  

Oron kunde exempelvis komma extra mycket till uttryck inför speciella situationer: 

”Oroliga kan de ju vara, framför allt när det kanske närmar sig ett datum då de ska till 

Migrationsverket på ett samtal, eller man ska få besked. Då kan man känna av det”. 

(Intervjuperson 6) 
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Här finns även en motsättning till Maslows (1943) teori som menar att en person som inte har 

tillfredsställt sina fysiska behov omöjligt kan komma till högre nivåer i pyramiden. Mina 

intervjupersoner har berättat om sömnsvårigheter och störningar i matintag, men de menar 

ändå att alla ungdomar är trygga. Detta är enligt Maslow (1943) omöjligt, då de ungdomar 

som inte tillfredsställt sina fysiska behov borde vara fastlåsta på det trappsteget och 

oförmögna att söka trygghet. Detta styrker Fredriksson & Furmark (2005) som menade att en 

del människor väljer att svälta sig till döds och ändå kan ha andra behov såsom de sociala 

uppfyllda. Om intervjupersonernas uppfattning stämmer och alla ungdomar känner sig trygga 

innebär detta att man inte måste tillfredsställa behovet av exempelvis sömn för att avancera 

till en högre nivå. 

Lundberg, Dahlquist (2012) och Ascher (2009) talar om att de flesta ensamkommande 

ungdomarna tyckte att det var bra att ha stöttande vuxna omkring sig och att detta visat sig 

främja ungdomarnas hälsa. Att ha stöttande vuxna runt sig kan vara en bidragande faktor till 

att känna sig trygg. Resultatet visade att alla ungdomarna kände sig trygga med att leva på 

boendet. Detta resultat kan dock höra ihop med att ungdomarna inte blivit intervjuade och om 

jag hade pratat med dem kanske de inte alls är så trygga som personalen uppfattar dem. En 

respondent svarade följande avseende stöttande vuxna: 

”Alltså oftast så har de ju en favoritpersonal, alltså någon som de har lite bättre kontakt med. Så 

oftast märker man att de frågar efter den personalen, eller så väntar de tills den personen jobbar 

igen så de kan prata med den personen då. Om det inte är något akut då, för då kommer de ju ändå 

till den personalen som jobbar vem det än är”. (Intervjuperson 1)  

Uppfattningen delades av flera respondenter: 

”I och med att det är så mycket personal finns det alltid någon som de vill öppna sig lite för. Om 

man har öppnat sig för en kan det vara lättare att prata med någon annan.” (Intervjuperson 4) 

Andra sociala kontakter som ungdomarna har verkade variera mellan kontakter i hemlandet, 

andra boenden och nyetablerade kontakter från Sverige. En respondent talade om 

möjligheterna att hålla kontakten med anhöriga i hemlandet: 

”De flesta tycker jag har någon kontakt i alla fall med sin familj, sen ser det ju lite olika ut. De 

flesta har ju mobiltelefoner och en del har ju även det i hemlandet, jag tänker Afghanistan, så det 

är både Skype och Facebook och det går ganska bra att hålla kontakt tror jag. Man ser ofta att de 

sitter här ute i korridoren och ringer till någon mamma i Afghanistan. Det är viktigt för dem att ha 

kontakt och om man inte har kontakt kan man märka att de blir väldigt oroliga”. (Intervjuperson 2) 
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En annan respondent talade om att det upplevs finnas svårigheter i kontakten med svenskar: 

”De pratar ofta om att det är lite svårt att komma nära svenskar och det är ju det. Vi är ju speciella, 

hur man ska närma sig och vad man ska säga. Det är inte lätt med de sociala koderna som vi har, 

det är skittufft alltså”. (Intervjuperson 4) 

De flesta ungdomarna verkade ha ett socialt liv som främst innefattar andra 

ensamkommande ungdomar: 

”De umgås mestadels med varandra, både från den här och andra avdelningen. Sen lär de ju känna 

ganska många i skolan ändå, så de har även många kompisar utifrån. Inte så jättemånga svenska 

kompisar, men sådana som bor i familjehem eller på andra boenden”. (Intervjuperson 1) 

En del ungdomar hade dock funnit framgångsfaktorer för att ta kontakt med svenska 

ungdomar: 

”Vi har en kille som spelar innebandy och han är så, det är så viktigt för honom att han ska få göra 

det själv, att det inte ska komma en till, för då pratar man sitt eget språk sa han. Han har börjat få 

sociala kontakter utanför, det är ju det vi vill”. (Intervjuperson 3) 

Enligt tidigare forskning är det viktigt för de ensamkommande ungdomarna att ha ett 

socialt nätverk. Ascher (2009) talar om vikten av att finna ett socialt nätverk i det nya 

landet och att detta anses vara en viktig faktor som främjar de ensamkommande 

ungdomarnas mående. Då ungdomarna saknar kunskap om hur saker fungerar i det nya 

landet som de kommer till är de i stort behov av kontakter som kan hjälpa dem (Hopkins 

& Hill, 2010). Även vikten av att ha kontakt med personer från hemlandet har benämnts 

av Ascher (2009) som en framgångfaktor.  

McLeod (2014) talar om att uppskattningsbehovet handlar om status och respekt. En 

intervjuperson ansåg att ungdomarna var mycket respektfulla:  

”Jag tycker att de är oftast väldigt respektfulla faktiskt, även mot varandra och personalen. Jag tror 

att det handlar mycket om den stämningen som är på hela boendet och så som de är i gruppen, så 

fungerar det väldigt bra. Jag har varit på andra boenden också och där det inte har varit lika bra.” 

(Intervjuperson 2) 

Medan en annan respondent uttryckte att det var mer varierande: 

”Vissa funkar det jättebra för och vissa funkar det lite mindre bra för kan man väl säga. Vissa ser 

bara sig själva och det de vill och struntar i vad som händer med alla andra och då är det ju väldigt 

svårt att försöka förklara att ja men här på det här boendet är vi ganska många. Vi måste ju se till 

att alla har det bra, vi kan inte rikta in oss på en kille och det där är väl också någonting som vi har 
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haft jättemycket duster om. De ser bara sin egen person och det är det viktigaste. Sen har vi vissa 

som verkligen är tvärt emot och är mer sådär tar hand om alla andra innan sig själv, det är 

jätteolika från kille till kille.” (Intervjuperson 1) 

Det fanns alltså skilda åsikter hos respondenterna angående hur respektfulla 

ungdomarna var. En slutsats som kan dras av detta är att de ungdomar som har problem 

med de absolut mest grundläggande behoven såsom de fysiska kanske har större 

svårigheter att uppföra sig respektfullt eftersom det enligt Maslow (1943) för dem inte 

skulle vara möjligt att avancera till högre behov om de lägre inte är tillfredsställda.  

6.4. Resultat och analys av temat högre behov 

Maslow (1943) benämner det högsta behovet som behovet av självförverkligande. 

Självuppfyllande är enligt Fredriksson och Furmark (2005) ett svårt begrepp att definiera och 

kan variera mycket beroende på vad individen man frågar har för drömmar. Hopkins och Hill 

(2010) talar om att utbildning är viktigt för de ensamkommande ungdomarna. Även Zwi och 

Mares (2015) tar upp utbildning som någonting som är viktigt för de ensamkommande 

ungdomarna och att det många gånger är på grund av att söka utbildning eller arbete som man 

väljer att lämna sitt hemland. Intervjupersonerna styrker att ungdomarna är mycket måna om 

utbildning, vill gå till skolan och att de tycker att det är viktigt. Lundberg och Dahlquist 

(2012) upptäckte att många ungdomar hade framtidsplaner som involverade att gå klart skolan 

och att återförenas med sina familjer. Enligt respondenterna hade en del ungdomar tagit steg 

för att uppnå sina drömmar på olika sätt. Angående skola och utbildning var 

intervjupersonerna överens om att det var viktigt för ungdomarna. En intervjuperson svarade 

följande: 

”Skolan kraftsamlar nästan bara på svenskan i början. De läser bara svenska i början, när de väl 

har gjort det så får de komma upp och läsa andra ämnen. De åker till skolan, de tycker att det är 

viktigt”. (Intervjuperson 4) 

En intervjuperson talade om en ungdom som fortsatt studera efter gymnasiet: 

”Han började här i nian när han kom och nu går han på Chalmers, det är jättehäftigt”. 

(Intervjuperson 6) 

En annan respondent berättade om en av pojkarna vars personlighet öppnat dörrar för honom: 

”Vi har en kille som är otroligt ambitiös som har kommit jättelångt, men han har en sådan 

drivkraft och en sådan motor så hans sätt att vara öppnar dörrar. Han var ner och fick träffa, på den 

där FN-dagen, fick han träffa FN:s sändebud från Syrien. Han fick träffa Margot Wallström och 



 

23 
 

fick umgås där. Han är så karismatisk och otroligt driven och har lärt sig prata klockren svenska på 

knappt ett år”. (Intervjuperson 4) 

En tredje respondent talade om viljan som ungdomarna hade för att finna sina familjer: 

”Vi har några som fått uppehållstillstånd och har tagit hjälp av Rädda barnen och vill, eller om det 

är Röda korset. Jag kommer inte ihåg vilken av dem det är, men det är någon som kan hjälpa dem 

att söka efter anhöriga i alla fall. Det är det några som har varit intresserade av att göra”. 

(Intervjuperson 1) 

En del i självförverkligandet är också att förberedas för att lämna boendet. Detta är något 

som personalen förbereder de boende för på daglig basis för att förbereda ungdomarna för ett 

klara sig själva efter att de har lämnat boendet. En personal talade om vikten av att börja i tid: 

”Vi har insett att det är för sent att börja när de har fyllt 18 utan det här är något som vi ska jobba 

med hela tiden på boendet”. (Intervjuperson 1) 

Även värdet av att ta med sig ungdomarna för att introducera dem i samhället och visa 

hur man gör i Sverige kom fram i intervjuerna: 

”Att introducera det svenska samhället och ta med dem på olika ställen om man åker till 

soptippen… så här fungerar det på soptippen”. (Intervjuperson 5) 

Lundberg och Dahlquist (2012) uppmärksammade att ungdomarna på HVB-hem tyckte 

att det var positivt att få vara med och bestämma saker på boendet såsom exempelvis 

matsedel. En respondent berättade om hur de lär ungdomarna att laga och planera mat 

och intresset som finns för att lära sig:  

”En gång i veckan får en pojke bestämma egen mat, laga den med hjälp av personalen eller andra 

pojkar och duka och diska och göra allt från inköp till färdig produkt. De är jätteduktiga och det är 

nästan att de står i kö och frågar om det är min tur nu”. (Intervjuperson 3) 

Även städning är en viktig del av ungdomarnas förberedelser för vuxenlivet. Så här 

talade en intervjuperson om städrutinerna på boendet: 

”Det är ungdomarna som städar, veckostädar varje söndag. Då är det storstädning och de får städa 

sina rum och även andra utrymmen. Det är dem som har det största ansvaret. Personalen är med 

och styr upp, men de städar korridorer och tvättstuga och alla toaletter och de skurar och torkar 

och dammsuger och fixar. De är jätteduktiga på att sköta städningen faktiskt”. (Intervjuperson 2) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det högsta behovet är något som boendena 

arbetar för att ungdomarna ska nå. Det är svårt att säga hur många ungdomar som når högsta 
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nivån om självförverkligande. Majoriteten av intervjupersonerna hade ”solskensberättelser” 

om ungdomar som klarat sig mycket bra i det svenska samhället, men att döma av deras 

entusiasm för dessa individer drar jag slutsatsen att de som lyckas inte kan vara speciellt 

många. Detta hänvisas även till Maslows teori om att endast en på hundra personer når upp till 

behovshierarkins högsta nivå (McLeod, 2016).  
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7. Diskussion 

Det här kapitlet kommer att innehålla en sammanställning av studiens resultat samt en 

diskussion utifrån studiens frågeställningar som bedömer om dessa är uppfyllda. Därefter 

diskuteras studiens styrkor och svagheter. Avslutningsvis presenteras mina förslag till 

kommande studier. 

7.1. Sammanställning av studiens resultat 

Studiens syfte är att kartlägga upplevelser, som personal från fem olika kommunala hem för 

vård och boende i Dalarna har, av ensamkommande flyktingungdomars fysiska och psykiska 

mående med utgångspunkt i Maslows behovstrappa.  

De frågeställningar som jag i min studie har för avsikt att undersöka är följande: 

 Hur ser vardagsrutinerna ut på boendena? 

 Hur uppfattar personalen att ungdomarnas fysiska behov, känsla av trygghet och 

sociala liv är tillfredsställda samt hur upplever personalen ungdomarnas 

självförtroende/självkänsla och förmåga att visa respekt? 

 Hur anser personalen att ungdomarnas möjligheter att självförverkliga sig ser ut?  

 Hur förbereds ungdomarna för att lämna boendena och komma ut i vuxenlivet?  

Sammanfattningsvis uppvisade resultatet att ungdomarna befann sig på olika behovsnivåer 

enligt Maslows trappa. En del ungdomar hade stora problem med sömn och matintag, medan 

andra arbetade med sitt självförverkligande genom exempelvis eftergymnasiala studier. Mitt 

resultat visade att det fanns olikheter i hur vardagsrutinerna var utformade på olika boenden, 

där en del var mer strikta och andra arbetade mer utifrån frihet under ansvar. Gemensamt för 

alla boenden var att intervjupersonerna upplevde att ungdomarna var trygga med personalen 

och att vara på boendet, men det var många av dem som kände sig oroliga av olika 

anledningar. Min undersökning visade även att ungdomarna på olika sätt fann vägar att 

stimulera sitt sociala liv och att detta kunde handla om telefonkontakter i hemlandet, vänner 

från andra HVB-hem eller svenska nyfunna kontakter. Resultatet uppvisade även att det fanns 

en spridning bland respondenterna och deras upplevelse av hur ungdomarna hanterade respekt 

gentemot andra människor. En annan sak som alla intervjupersoner var överens om var att 

ungdomarna uppfattade skolan som någonting viktigt och att ungdomarna ville gå till skolan. 

Resultatet visade att skolan har valt att kraftsamla på svenskan i början för att sedan låta 
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ungdomarna läsa andra ämnen. Genom resultatet framträdde också att flera av ungdomarna 

har framtidsplaner och aktivt arbetade för att förverkliga dem.  

7.2. Vardagsrutiner 

Frågeställningen ”hur ser vardagsrutinerna på boendena ut?” var svår att ge ett övergripande 

svar på. Genom min undersökning upptäckte jag att det skiljer sig mycket från boende till 

boende hur rutinerna var utformade. En respondent talade om vikten av fasta tider och rutiner 

för att ungdomarna ska veta hur varje dag ser ut medan en annan respondent beskrev deras 

rutiner som vaga och att frihet under ansvar applicerades mycket. Jag kom slutligen fram till 

att vardagsrutiner fanns på alla boenden, men att det var mycket svårt att ge en samlad bild av 

hur de såg ut. Det fanns inga specifika rutiner som alla boenden arbetade utifrån utan varje 

boende skapade sina egna rutiner som fungerade för dem och dess ungdomar.  

7.3. Fysiska behov, känsla av trygghet, socialt liv, 

självförtroende och respekt 

Den andra frågeställningen som jag hade var ”hur uppfattar personalen att ungdomarnas 

fysiska behov, känsla av trygghet och sociala liv är tillfredsställda samt hur upplever 

personalen ungdomarnas självförtroende/självkänsla och förmåga att visa respekt?”. Det jag 

kom fram till var att det fanns ungdomar som hade problem med de fysiska behoven, men det 

var inte enligt respondenterna något övergripande som gällde alla ungdomar. Respondenterna 

talade om att en del ungdomar hade sömnsvårigheter, huvudvärk och störningar i matintag. 

Alla intervjupersoner var överens om att de ensamkommande ungdomarna uppfattades som 

trygga på så sätt att de trivdes på boendet som de bodde på och att de gillade personalen. Mitt 

resultat bekräftade alltså här inte Maslows teori vilken sade att en individ måste tillgodose 

behoven på en lägre nivå innan man kan avancera till en högre. Detta verkade inte vara fallet 

för de ungdomar som exempelvis inte åt ordentligt men ändå upplevdes som trygga. Maslows 

teori om behovshierarkin går alltså inte att applicera på alla personer i alla enskilda fall. 

Respondenterna uttryckte att de upplevde att alla ungdomar var mer eller mindre oroliga hela 

tiden och att vissa dagar som exempelvis innan möten med Migrationsverket kunde vara 

tillfällen då detta kom extra mycket till uttryck. Både tidigare forskning och 

intervjupersonerna gav indikationer att ungdomarna uppskattade att ha stöttande vuxna runt 

omkring sig och utifrån svaren från mina respondenter såg jag att de flesta ungdomar verkade 

ha en favoritpersonal som de gärna spenderade mer tid och öppnade upp sig lite extra för. Det 

sociala livet för de ensamkommande flyktingungdomarna verkade ha en stor spridning och 
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det varierade mellan kontakter i hemlandet, andra ensamkommande ungdomar från boendet 

eller andra boenden och svenska kompisar. Det uppmärksammades att det var svårt att få 

kontakt med svenska ungdomar och att detta var ett vanligt samtalsämne mellan ungdomarna 

och personalen. Avseende självförtroende/självkänsla kom jag genom min undersökning inte 

fram till något svar. Detta var en fråga som personalen inte kunde svara på, utan man hade 

behövt prata med ungdomarna. Respondenterna talade om förmågan till att visa respekt och 

även där visades skiljaktigheter då en del svarade att de tyckte att respekt fungerade bra, 

vilket var ett tillfredsställande av uppskattningsbehovet. Andra menade dock att respekt inte 

var någonting som fungerade på boendena vid alla tillfällen. En slutsats som jag drog av detta 

var att de ungdomarna som inte kunde hantera respekt inte har tillfredsställt de lägre 

grundläggande behoven på ett tillräckligt bra sätt.   

7.4. Självförverkligande 

Beträffande den tredje frågeställningen ”hur anser personalen att ungdomarnas möjligheter 

att självförverkliga sig ser ut? kunde jag urskilja tvetydigheter angående om 

intervjupersonerna ansåg att ungdomarna kunde uppnå det högsta behovet eller inte. Om de 

lägre nivåerna i hierarkin inte är tillfredsställda är det enligt Maslow omöjligt att förverkliga 

det högsta behovet. När det gällde framtidsplaner och att förverkliga sig själv var det enligt 

respondenterna några ungdomar som lyckades med detta. Majoriteten av intervjupersonerna 

berättade historier om ungdomar som på olika sätt hade lyckats självförverkliga sig mer eller 

mindre. Exempel på självförverkligande var eftergymnasiala studier och möjligheten att finna 

sina anhöriga. Utbildning visade sig vara en viktig del för de ensamkommande 

flyktingungdomarna och gemensamt för alla var att det uppfattades som att de tyckte att 

skolan var viktig.  

7.5. Förberedelser inför vuxenlivet 

Den sista frågeställningen ”hur förbereds ungdomarna för att lämna boendet och komma ut i 

vuxenlivet?” besvarades av flera intervjupersoner att det var något som skedde hela tiden i 

allting som man gör. Personalen hade en viktig del i att introducera det svenska samhället för 

ungdomarna, vilket exemplifierades av en intervjuperson att man tog med ungdomarna i alla 

vardagliga sysslor. De åkte bland annat till soptippen för att se hur det gick till där. Vidare var 

städning en grundläggande del av förberedandet för att kunna klara av att bo själv i framtiden, 

städningen verkade vara en viktig del av ungdomarnas sysslor och egna ansvarsområden på 

samtliga boenden.  
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7.6. Studiens styrkor och svagheter 

Detta avsnitt kommer att tillägnas att redovisa de styrkor och svagheter som jag har funnit i 

min studie. 

En styrka med min studie är att jag har fått tillgång till ett brett spektra av intervjupersoner 

som inkluderar både kvinnor och män i varierande åldrar och med olika lång erfarenhet av 

arbetet. 

En annan positiv aspekt med studien är att boendena som jag har besökt är utspridda i hela 

Dalarna. Jag har besökt både små och stora kommuner och boendena har funnits i olika lång 

tid. Jag anser även att det är en styrka att intervjuerna har tagit plats på boendena där 

intervjupersonerna kunde känna sig trygga.  

För att bedöma kvaliteten i studien har jag utgått från kriterierna om tillförlitlighet. Som 

tidigare nämnts består tillförlitlighet av fyra delkriterier, vilka är överförbarhet, trovärdighet, 

pålitlighet och möjligheten till att styrka och konfirmera. Jag har utgått från dessa delkriterier, 

vilket är beskrivet i avsnittet bedömning av kvalitet, för att min studie ska vara trovärdig. 

En svaghet med denna studie skulle kunna vara det målstyrda urvalet, då detta medför att 

man inte kan få ett resultat som går att generalisera för en hel population. Detta var dock inte 

mitt mål med studien, utan jag var intresserad av att undersöka hur läget ser ut på dessa 

utvalda boenden i Dalarnas län.  

Om jag hade spenderat mer tid innan konstruerandet av intervjuguiden med att läsa den 

valda teorin hade jag kunnat specificera frågorna ännu mer för att spetsa till min 

undersökning. Detta kan ses som en svaghet i studien, men jag anser att mina frågeställningar 

har blivit besvarade ändå. Det kan dock vara så att jag har gått miste om en del intressant och 

viktig information som hade kunnat vara av stor vikt i examensarbetet.  

Det finns även en svaghet i att intervjua personalen istället för ungdomarna som bor på 

boendet. Risken finns att personalen inte svarar sanningsenligt på intervjufrågorna utan 

istället försöker ”glänsa” och få boendet att verka bra, trots att detta inte handlar om att 

utvärdera verksamheten på det sättet. För att få en mer korrekt bild hade det egentligen varit 

mer fördelaktigt att intervjua ungdomarna. Detta medför dock problemet att man i vissa fall 

eventuellt skulle vara i behov av tolk och att frågorna och svaren även där hade kunnat 

misstolkas. 
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Något annat som har påverkat min studie är att jag valde att utgå från teman som passade 

mitt syfte och mina frågeställningar istället för att skapa teman utifrån den renodlade empirin. 

Om jag hade valt att konstruera mina teman i analysen utifrån empirin hade jag kanske 

kommit fram till andra slutsatser. 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet negativt är att detta är min första kvalitativa 

studie och att en mer erfaren forskare kanske hade tolkat resultatet på ett annorlunda sätt. 

Tidsramen är även ett problem i detta då jag anser att empirin borde ha fått mer tid till 

bearbetning och att en del intressanta uttalanden som respondenterna har gjort kan ha 

försvunnit.  

7.7. Förslag för kommande studier 

I detta avsnitt kommer jag att upplysa om förslag till kommande studier. 

Under arbetet med min uppsats har jag upptäckt flera möjligheter till kommande studier. 

Jag kom fram till att det fanns en stor spridning avseende vilket trappsteg ungdomarna stod på 

i behovshierarkin. Ett intressant förslag till kommande forskning skulle vara att ta reda på vad 

detta beror på. Kan det exempelvis ha att göra med i vilken ålder man kommer till Sverige, då 

man eventuellt lättare kommer in i samhället och har större förutsättningar för att lära sig 

språket? Eller har det att göra med vilket trappsteg man befann sig på när man kom hit?  

Ett annat förslag är att man gör en studie som är liknande denna, men att man använder 

ungdomarna som intervjupersoner. Detta hade varit intressant utifrån att se om man kan få 

fram ett annat perspektiv. Som jag nämnde i avsnittet innan finns det alltid en risk med att 

intervjua personal då detta kan medföra att man försöker visa sig och boendet som bra och 

duktiga.  

Jag tycker även att det hade varit spännande att göra en jämförelse om ungdomarna har 

olika förutsättningar beroende på om de bor på kommunala eller privata HVB-hem. Att inte ta 

med privata boenden i min studie hänvisas till tidsramen som var för begränsad enligt mig för 

att hinna med att göra en bra och rättvis jämförelse av verksamheter. Det var flera av 

intervjupersonerna som uppvisade intresse för att se skillnaderna mellan kommunal och privat 

aktör. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Ensamkommande ungdomars behov  

Student/studenter: Caroline Wallström 

Handledare: Kari Jess    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

  

x 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

  

x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

x 
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4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  

x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  

x 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening. 

 

  

x 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)?  

  

x 
 

  Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Information om examensarbete gällande 

ensamkommande flyktingbarn 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningen jag kommer att genomföra har syftet att kartlägga och jämföra hur arbetet ser 

ut på ungdomsboenden för ensamkommande flyktingbarn i Dalarna med utgångspunkt i 

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa kan kortfattat beskrivas som en teori som talar 

om vad som motiverar människor. Behovstrappan rangordnar mänskliga behov, från botten 

till toppen, enligt följande fysiska behov, behovet av trygghet, sociala behov, behovet av 

uppskattning samt självförverkligande. Enligt Maslows teori måste de grundläggande 

behoven vara tillfredställda för att man ska kunna tillgodose de högre behoven. 

Undersökningen anses intressant att genomföra efter den stora flyktingström som kom till 

Sverige under hösten 2015. 

I mitt examensarbete kommer jag att intervjua 4-5 personer från olika boenden och kommuner 

i Dalarna. Urvalet är strategiskt för att jag vill använda mig av personer som jag tror har 

intressant kunskap om det området som jag vill undersöka. Jag har valt att endast undersöka 

kommunala boenden för att lättare kunna göra en jämförelse av arbetet som bedrivs.  

Ditt deltagande kommer för din del innebära att du svarar på mina intervjufrågor, vilket 

beräknas ta ungefär en timme. Du kommer sedan att få möjlighet att läsa genom intervjun 

efter att jag har transkriberat den för godkännande. Detta är valfritt. Om du vill kommer du 

även att kunna få den färdiga uppsatsen skickad till dig. 

Dina intervjusvar kommer att spelas in och därefter kodas om till skrift. Det är endast jag som 

kommer att ha tillgång till dina intervjusvar och efter examensarbetet är avslutat kommer 

intervjuerna att raderas och papper samt dokument förstöras. Jag kommer inte att ange vem 

som har sagt vad i min uppsats.  

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

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Är det okej att intervjun spelas in? Om det är någon fråga som du inte vill svara på, säg till så 

hoppar jag över den. Om du någon gång under intervjun vill avbryta är det bara att säga till. 

Inledande frågor 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Vilket land är du född i? 

Hur länge har du arbetat på boendet? 

Vad är din titel i dagsläget? 

Vilken utbildning har du? 

Beskriv dina arbetsuppgifter lite kort. 

Angående personalgruppen 

Hur är könen i personalgruppen fördelade? 

Vad är det ungefärliga åldersspannet i personalgruppen? 

Vilka utbildningar finns inom personalgruppen? 

Vilka språk talas/behärskas i personalgruppen? 

Vilka religioner finns representerade i personalen? 

Boendet 

Hur länge har boendet funnits? 

Hur många platser finns det på boendet? 

Vilka bestämmelser finns kring hur länge en ungdom får stanna på boendet? 

Ungdomarna 

Hur många ungdomar bor på boendet just nu? 

Hur är fördelningen mellan könen? 

Vilket ålderspann finns hos ungdomarna? 
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Vilka nationaliteter har ungdomarna? 

Vilka språk finns representerade i ungdomsgruppen? 

Kan man kommunicera på svenska med ungdomarna? 

Hur många av ungdomarna har fått asyl i Sverige i den nuvarande gruppen? 

Hur många av de som bor på boendet nu har fått avslag/väntar på svar? 

Vardagsrutiner 

Beskriv en vanlig dag på boendet? 

Har ni speciella rutiner för vardagssysslorna? 

Hur är hushållsarbetet fördelat? 

Tror du att personalen följer de rutiner som finns? 

Om nej, hur kommer det sig? 

Hur ser måltiderna på boendet ut? 

Hur ser rutinerna kring uppstigning och läggdags ut? 

Är rutinerna samma under helgerna? 

Om konflikter uppstår, hur hanteras dessa? 

Har ni möten där personal och ungdomar får uttrycka sina åsikter tillsammans? 

Hur fungerar dessa möten? Vilka pratar? 

Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 

Hälsa och känsla av trygghet 

Vad händer om en ungdom blir sjuk? 

Vad händer om en ungdom är ledsen? 

Vad händer om en ungdom känner sig orolig eller otrygg? 

Var söker sig ungdomarna när de behöver stöd eller känsla av trygghet? (Exempelvis god 

man, familj, personal på boendet) 

Vilka speciella insatser finns till ungdomar som behöver mer stöd eller behandling? 

(Exempelvis kurator) 

Vilka speciella rutiner finns om en ungdom får avslag på sin asylansökan? 

Hur hanterar ni situationen om ungdomarna använder alkohol/droger? 
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Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 

Socialt liv och fritidsaktiviteter 

Hur ser ungdomarnas sociala liv ut? 

Vad gör ungdomarna på sin fritid? 

På vilket sätt hjälper boendet ungdomarna att tillgodose önskemål om aktiviteter? 

Hur ser kontakten ut med familj och vänner från hemlandet? 

Har ungdomarna lyckats skapa nya kontakter i Sverige? 

Hur fungerar relationerna med ungdomarnas gode män? 

Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 

Skola och kommunikation  

Berätta lite allmänt angående ungdomarnas utbildning? 

Går alla ungdomar i skolan? 

Om nej, hur kommer det sig? 

Vilka är rutinerna om en ungdom inte vill gå till skolan? 

Beskriv rutinerna kring ungdomarnas läxläsning? 

Hur fungerar kommunikationen med ungdomarna?  

Hur lär sig ungdomarna svenska? (Exempelvis genom skola, genom vänner) 

Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 

Självkänsla och självförverkligande 

Berätta lite kring respekt, både inom ungdomsgruppen, mot personal och mot andra 

människor. 

Hur ser ungdomarnas självkänsla ut? Hur kan du se om en ungdom har en bra eller dålig 

självkänsla? Är vissa ungdomar ledare i gruppen? 

Berätta lite kring hur ni gör för att främja ungdomarnas självkänsla. 

På vilket sätt skulle du säga att ungdomarna har chans att förverkliga sig själva? Hur kommer 

det till uttryck? 

Hur kan ungdomarna få hjälp från personalen om de vill uppfylla sina ”drömmar”? 

Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 
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Vuxenlivet 

På vilket sätt förbereds ungdomarna för livet som kommer efter att de har fyllt 18 år? 

Finns det vissa ansvarsområden på boendet som ungdomarna får ansvara för helt på egen 

hand? Ser det olika ut i olika åldrar? 

Har du något mer du skulle vilja tillägga under denna kategori? 

Avslutningsvis 

Vill du godkänna dina intervjusvar innan jag använder dem i mitt examensarbete? 

Är det okej om jag återkommer om jag behöver något kompletterande svar? 

 

 


