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Sammanfattning 
 

Ensamkommande barn och ungdomar har kommit att bli ett aktuellt ämne i Sverige sedan en 

tid tillbaka. Det anses därför väsentligt att undersöka hur kommunerna, som har det yttersta 

ansvaret över dessa, arbetar, samt barnens och ungdomarnas upplevelser av detta. I studien 

har man valt att inrikta sig till Skellefteå kommun, som är en av Sveriges största 

mottagningskommuner av ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med studien är att 

belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina upplevelser och 

erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper i Skellefteå kommun, samt ta reda på hur 

personalen uppfattar och beskriver arbetssättet med målgruppen. I studien har man valt att 

använda sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fokusgruppsintervju och två 

enskilda semistrukturerade intervjuer. Empirin analyserades med hjälp av en innehållsanalys 

och teorierna; anknytningsteori, symbolisk interaktionism samt salutogent och 

lösningsfokuserat förhållningssätt. Utifrån empirin kunde det konstateras att ungdomars 

upplevelser och erfarenheter överlag varit positiva och att personalen bedriver sitt arbete 

utifrån teorierna salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt, dock görs detta till viss del 

utifrån skilda tolkningar av teorierna. 
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1 Inledning 

 
Intresset för ensamkommande barn och ungdomar väcktes i samband med praktik, där 

träffade man målgruppen regelbundet och tankar väcktes kring hur dessa upplever den dagliga 

kontakten med diverse professioner, främst personal på boenden som har den närmaste 

kontakten med barnen och ungdomarna. En fördjupning av kunskapen som finns på området 

har sedan gjorts för att få en större förståelse kring dessa barn och ungdomars situation. 

Vidare för att ge en liten inblick i hur deras förutsättningar har sett ut i Sverige över tid samt i 

nutid, kommer det nu att göras en sammanfattande beskrivning av dessa. 

 

Boenden för ensamkommande barn och ungdomar har inte alltid funnits i Sverige. Genom 

åren har det skett en rad förändringar angående vilka myndigheter och organisationer som har 

haft ansvar för denna grupp. I början av 1970-talet hade Sverige en generösare definition på 

familj och man tog hänsyn till att andra kulturer kan ha en bredare syn på vem som hör till ens 

familj. Av den anledningen var det vanligt att barn som var föräldralösa togs emot av en nära 

släkting och för att barnen skulle ha möjlighet att få uppehållstillstånd blev de oftast 

adopterade av släktingen. En viktig aspekt att ha i åtanke är att dessa barn inte sågs som 

ensamkommande eftersom de växte upp i familjesammanhang. När det gäller grupphem som 

boendeform startades inte de första boendena förrän vid 1980-talet och då främst för 

ungdomar. Barn som var yngre, under den här tiden, placerades istället hos familjehem. Det 

började nu bli allt vanligare att ungdomarna placerades på boenden än hos släktingar (Nyberg, 

2012).  

 

Den första juli 2006 skedde ännu en förändring av mottagandet för ensamkommande barn och 

ungdomar och en lagändring genomfördes och boendet för ensamkommande barn och 

ungdomar blev kommunens ansvar. Anledningarna till detta var för att man ansåg att den 

kompetens, erfarenhet och stöd som krävs för dessa barn fanns inom socialtjänsten. 

(Migrationsverket, 2012a). Dock är det inte alla kommuner som berörs utav detta, utan en 

överenskommelse med Migrationsverket måste först göras. Under 2011 hade 271 kommuner 

överenskommelser med Migrationsverket. Vilket innebär att dessa kommuner har ansvar för 

att ordna mottagande, boende och omsorg för ensamkommande barn och ungdomar.  Detta 

ansvar gäller både de ensamkommande som är asylsökande och de som har fått 

uppehållstillstånd (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger & Ghazinour, 2012). 

 

En annan viktig förändring som har gjorts är att ansvarsfördelningen mellan olika 

myndigheter renodlats. Här kommer förtydligandet av vilken kommun som blir barnets 

vistelsekommun in. Med detta menas att när ett barn anländer till Sverige blir den första 

kommun som barnet ger sig tillkänna för en svensk myndighet ankomstkommun och ska 

erbjuda barnet ett tillfälligt boende i väntan på att Migrationsverket kan anvisa barnet till en 

anvisningskommun som har plats och som det finns en överenskommelse med. Under den tid 

som barnet vistas i ankomstkommunen har kommunen ansvar att bedöma barnets behov av 

bistånd. Ansvaret över att barnet ska anvisas så snart som möjligt till en anvisningskommun är 

Migrationsverkets. När barnet har blivit anvisat till en anvisningskommun är det den 

kommunen som blir vistelsekommun och som bär ansvaret över att barnet. Kommunen ska då 

utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i boende, hit hör även 

efterforskning av möjlig släktingplacering, utse en god man och se till att barnet får gå i skola 

(Migrationsverket, 2012a). 

 

Det som gör Sverige unikt är att man sedan år 2006 varit bland topp tre av de europeiska 

länder som tagit emot flest ensamkommande barn och ungdomar. Under 2006 tog Sverige 



 

emot 816 barn och sedan dess har det skett en stadig ökning av asylansökningar från 

målgruppen. Under 2012, från början av året till och med augusti har Migrationsverket tagit 

emot 2113 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar och man har gjort 

beräkningar på att ungefär 3400 ansökningar kommer att ha kommit innan årsskiftet. Man 

beräknar även att det under år 2013 kommer det att komma in cirka 3500 ansökningar från 

ensamkommande barn och ungdomar i Sverige. Det är även värt att nämna att 

Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn och ungdomar 

under år 2012 är cirka tre och en halv månad, målsättning är dock att den ska ligga på tre 

månader. De kortare handläggningstiderna har lett till komplikationer i form av ökat tryck på 

kommunerna, vilket i sin tur har bidragit till platsbrist på gruppboendena. Av den anledningen 

kan det ta tid innan man blir anvisad till en kommun som asylsökande ensamkommande barn 

och ungdom och man kan få stanna en längre tid i ankomstkommunen (Migrationsverket, 

2012b).  

 

En av de kommunerna som har en överenskommelse med Migrationsverket är Skellefteå 

kommun. I Skellefteå kommun har man 52 platser på olika typer av boenden, dessa platser 

gäller både de ensamkommande barn och ungdomar som är asylsökande och de som fått 

uppehållstillstånd. Det kan även nämnas att Skellefteå kommun är en av de kommuner som 

tar emot flest ensamkommade barn och ungdomar i Sverige (Migrationsverket, 2012b).  

 

En förförståelse som fanns innan studien påbörjades var att personalen, i Skellefteå kommun 

som arbetar på de olika boendetyperna, förhåller sig efter teorin salutogent förhållningssätt 

samt att de har som mål att samverka kring ungdomarna med andra verksamheter, god man 

och SFV för att stärka ungdomen och motverka eventuell ohälsa. Man upplevde även att 

asylprocessen påverkar de ensamkommande barnen och ungdomarna.   

 

Under asylprocessen bidrar motsättningar mellan kontroll- och omsorgsansvar hos 

myndigheter till ambivalens, ovisshet och beroende hos de asylsökande. Det är viktigt att man 

i kontakten med Migrationsverket kan presentera en trovärdig berättelse om sin flykt, samt 

bevis för sina asylskäl. Som asylsökande måste man även redogöra för legitima skäl till varför 

man behöver hjälp med att tillgodose olika behov, t.ex. med boende och pengar. Med andra 

ord befinner man sig som asylsökande i en beroendesituation, vilket bidrar till att andras tillit 

och sociala erkännande påverkar ens känsla av självtillit. Det kan vara svårt att som 

asylsökande etablera sociala kontakter och nätverk. Detta beroende på ett antal olika 

omständigheter i närmiljön, men också beroende på erfarenheter före och efter flykten 

(Björnberg, 2012).  

 

1.1 Det retoriska begreppet Skellefteåmodellen 

Enligt Pär Åhdén, som är enhetschef inom Skellefteå kommun, uppger att kommunen arbetar 

med ensamkommade barn och ungdomar, efter en modell som utgår från ett helhetsperspektiv, 

kommunen har ansvaret för ungdomen från att den blir anvisad till Skellefteå till den dagen 

ungdomen fyller 21 år. Modellen omfattar alla boendetyper, det vill säga, ankomstboende, 

asylboende, PUT-boende, stödboende och slutligen 18+ verksamhet (Åhdén, 2011). 

 

1.2 Problemformulering 

Skellefteå kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest ensamkommande barn 

och ungdomar. Därför är det av intresse att undersöka ungdomars upplevelser och erfarenheter 

av att ha bott på olika boenden samt få en djupare bild av hur personalen arbetar i kommunen. 

 

 



 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina 

upplevelser och erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper i Skellefteå kommun, samt ta 

reda på hur personalen uppfattar och beskriver arbetssättet med målgruppen. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vad har ungdomar för positiva och negativa upplevelser och erfarenheter av sin tid i de olika 

boendetyperna? 

 

Hur uppfattar och beskriver personalen som arbetar med målgruppen det arbetssätt som råder 

på de olika boendetyperna? 

 

Hur beskriver personalen begreppet Skellefteåmodellen? 

 

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning som gjordes var att fokusera på ensamkommande ungdomar över 18 år, av 

anledningen att man ville att de skulle ha varit bosatta i Sverige ett tag och genomgått 

processen mellan någon av de olika boendetyperna, samt pga. av att god mans/SFV 

godkännande inte behövs för att ungdomarna ska få delta i intervju. Därför valde man att 

inrikta sig till ungdomar som är inskrivna i 18+ verksamheten i Skellefteå kommun, då dessa 

arbetar med den utvalda målgruppen.  

 

När det gäller personalen valde man att inrikta sig till de som arbetar närmast barnen och 

ungdomarna, dvs. behandlingsassistenter, av anledningen att man var ute efter att veta hur 

arbetet med barnen och ungdomarna går till i praktiken. Chefer av olika slag har därför 

uteslutits. En medvetenhet fanns om att det finns fler professionella som är inblandade i 

arbetet med de ensamkommade barnen och ungdomarna, som exempelvis socialarbetare och 

handläggare på Migrationsverket. Dessa har också uteslutits pga. att de inte är relevanta att 

intervjua i denna studies syfte. 

 

1.6 Definitioner av begrepp 

Ensamkommande barn: Definitionen som valdes att användas återfinns inom svensk 

lagstiftning och kommer ursprungligen ifrån FN, denna lyder; ensamkommande barn är en 

person under arton år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt 

lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet (Regeringens proposition 2005/06:46). 

 

Asylsökande: Är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) där, men som ännu 

inte har fått sin ansökan avgjord. (Migrationsverket, 2012c) 

 

PUT: Permanent uppehållstillstånd, om man får permanent uppehållstillstånd har man rätt att 

bo, arbeta och leva i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta där. 

(Migrationsverket, 2012d) 

 

God man: När ensamkommande asylsökande barn eller ungdomar kommer till Sverige har de 

rätt att få en god man som företräder en. Det är överförmyndaren i den kommun där barnet 

bor som utser en god man och det ska ske så snart som möjligt. Den gode mannen är 

vårdnadshavare och förmyndare för barnet samt har det avgörande inflytandet över barnets 

boende, tillgångar och vilken skola barnet ska gå i. Godmanskapet upphör den dagen barnet 

fyller 18 år eller har fått PUT (Wimelius et al., 2012) 

 



 

SFV: Särskilt Förordnad Vårdnadshavare. Ett behov av SFV anmäls till tingsrätten när barnet 

har fått PUT och dennes arbete inriktas på den dagliga omsorgen och en långsiktig planering 

för barnets framtid. (Wimelius et al., 2012) 

 

BBIC: Är en utredningsmetod som bygger på en helhetssyn rörande barns och ungas 

utveckling inom en rad områden som exempelvis fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- 

och beteendemässig utveckling (Socialstyrelsen, 2006). 

 

1.6.1 Boendetyper enligt intervjuad personals utsaga 
Ankomst/Transitboende: Tillfälligt boende i väntan på anvisning till kommun. 

 

Asylboende: Bor här som asylsökande i väntan på avslag eller PUT. 

 

PUT-boende: Flyttar hit efter PUT bor här fram tills 18 årsdagen eller flyttar vidare till 

stödboende. 

 

Stödboende: Här kan man bo som asylsökande, kvotflykting, efter man har fått PUT eller 

flytta hit 

efter man har bott på PUT boende fram till 18 årsdagen. Förr var det ett krav att man skulle ha 

PUT 

för att få flytta till stödboende.  

 

18 plus verksamhet: Detta är en stödinsats som sätts in när ungdomen fyllt 18 år och har 

flyttat till 

egen lägenhet. De är sedan inskrivna här fram tills att de fyller 21 år. 

 

2 Metod 
 

2.1 Val av datainsamlingsmetoder 

För att belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina upplevelser och 

erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper som ingår i Skellefteåmodellen samt 

undersöka de arbetssätt som representerar modellen, bedömdes det att det var aktuellt att 

använda sig av en kvalitativ forskningsmetod. Med detta menas att tyngdpunkten var att få en 

djupare förståelse av intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter. Detta bedömdes 

kunna uppfyllas genom att genomföra kvalitativa intervjuer där fokus låg på att förstå den 

sociala verkligheten såsom intervjupersonerna tolkar den (Bryman, 2011). Studien baseras på 

två olika målgrupper, ensamkommande ungdomar, över 18 år, samt boendepersonal i form av 

behandlingsassistenter som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar i Skellefteå 

kommun. 

 

För att tillgodose de olika målgruppernas behov användes två olika typer av intervjuformer. 

Personalen intervjuades en och en, utifrån en semistrukturerad intervjuguide, via telefon. 

Denna typ av intervjuform är ett slags mellanting mellan strukturerade- och ostrukturerade 

intervjuer, och till skillnad från strukturerade intervjuer finns det stora möjligheter att fördjupa 

svaren ytterligare genom att ställa följdfrågor utifrån ett antal specificerade frågor (Bryman, 

2011). I intervjun med ungdomarna utformades en fokusgruppsintervju, dvs. att man sitter i 

grupp och pratar utifrån ett antal specifika teman, med hjälp av samtalsledare. En 

fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande. 

Frågorna rör ett förhållandevis väl avgränsat område och fokus är på samspelet i gruppen och 

på den gemensamma betydelsekonstruktionen. Fokusgruppen rymmer därmed delar av två 



 

olika metoder, nämligen gruppintervju och fokuserad intervju (Bryman, 2011). 

 

I studien har man valt att använda sig av en induktiv ansats. Med detta menas att man arbetar 

utifrån data som samlats in och låter teorierna utvecklas från den insamlade datan (Watt 

Boolsen, 2007). Denna typ av ansats ansågs bäst passa i hur man valt att lägga upp studien, 

eftersom det man var intresserad av att undersöka riktade sig mot personers upplevelsevärld 

och man ville att det insamlade datamaterialet skulle leda fram till teorier som kan styrka 

denna. 

 

2.2 Urval 

Innan målgrupperna kontaktades bestämdes det att en grupp på sex till sju ensamkommande 

ungdomar var målet att intervjua samt två stycken personal som arbetade på något av de olika 

boendena. För att komma i kontakt med personal samt ensamkommande ungdomar över 18 år 

kontaktades specifika professionella som fanns tillgängliga från tidigare praktik, och som 

genom sina arbeten kunde hjälpa till att kontakta målgrupperna genom att vidarebefordra ett 

informationsbrev var till dessa. I och med detta använder sig studien av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Detta innebär att urvalet består av personer som råkar vara tillgängliga 

för tillfället. Denna typ av urval kan även ha innebörden att man med avsikt valt ut vissa 

verksamheter för att komma i kontakt med målgruppen (Bryman, 2011).  

 

2.3 Bortfall 

I 18+ verksamheten är 64 ensamkommande ungdomar inskrivna enligt en professionell som 

arbetar där. Det var även denne professionelle som vidarebefordrade ett informationsbrev till 

några av de som är inskrivna på 18+ verksamheten och som sedan överlämnade en lista till 

oss på åtta ungdomar som sagt ja till att delta i denna studie. De kontaktades men två stycken 

föll bort, en på grund av att dagen för intervju inte passade och den andra för att det inte gick 

att få kontakt. 

 

Vid intervjutillfället föll ytterligare en bort, eftersom denne spontant fick ställa in. Det 

slutgiltiga antalet intervjupersoner blev fem. Med bortfall menas de personer som man 

planerat att undersöka, men som av olika anledningar inte deltog vid datainsamlingen. När det 

gäller individbortfall har man inte fått några svar alls från personen ifråga (Dahmström, 

2011). 

 

Det arbetar 43 behandlingsassister på de olika boendena i Skellefteå enligt 

organisationsbilden (se bilaga 1). Av dessa var det två stycken som anmälde sitt intresse och 

ställde sedan också upp i intervju, därav blir det inget bortfall i den här målgruppen. Detta 

innebär att de tre ungdomarna som föll bort utgör det slutgiltiga bortfallet i studien.  

 

2.4 Litteratursökningar 

Databasen SocIndex användes den 3/10 -12 i sökandet av internationella vetenskapliga 

artiklar. Sökordet som användes var unaccompanied*. För att få fram relevanta vetenskapliga 

artiklar begränsades sökningen till enbart artiklar som publicerats mellan år 2007 t.o.m. 2012 

samt att dessa skulle vara vetenskapligt granskade. Detta resulterade i 77 träffar. De fyra mest 

relevanta artiklarna valdes därefter ut och utgjorde en del av kunskapsöversikten. 

 

Vidare användes databasen SwePub samma dag i sökningen av nationell litteratur. Sökordet 

som användes var ensamkommade*. Här gjordes ingen begränsning i sökningen då totala 

antalet träffar endast blev 13 st. I sökträffarna valdes två forskningsöversikter ut och en 

avhandling. 



 

 

Annan litteratur söktes fram under studiens gång, bland annat i universitetsbiblioteket och 

medicinska biblioteket. Migrationsverkets hemsida användes i sökningen av 

begreppsdefinitioner och i sökningen av uppdaterad statistik kring målgruppen. Sökmotorn 

Google användes i sökningen av övriga begreppsdefinitioner samt i sökningen av information 

kring Skellefteåmodellen. 

 

2.5 Val av analysmetod 

För att analysera datamaterialet användes en innehållsanalys. Med detta menas att koder i en 

text tas fram för att sedan föra in dessa i kategorier. I användningen av kategorisering 

reduceras meningen i långa intervjuuttalanden till några få enkla kategorier och ger en 

överblick över stora mängder utskrifter och underlättar eventuella jämförelser. Kategorierna 

kan vara på förhand bestämda eller växa fram under analysens gång (Kvale, 2009). När ett 

datamaterial kodas delar man upp det i mindre delar enligt bestämda principer, dessa principer 

är avgörande eftersom de bestämmer vad man tittar efter. De analystekniker som bygger på 

induktiva principer är mer öppna och teorilösa vid kodningen av ett datamaterial än de som 

har en deduktiv syn, där letar man istället efter ex. bestämda orsaker och bestämda samband 

(Watt Boolsen, 2007). 

 

2.6 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis är det viktigt att nämna att arbetsfördelningen mellan de två författarna har varit 

jämbördig under hela skrivprocessen, exempel på detta är att litteratur har delats upp samt att 

texten i uppsatsen har arbetats fram tillsammans under processens gång.  

 

I början av studien skrevs ett preliminärt PM, för att precisera vad studien skulle handla om 

och innefattas av. Detta gjordes även för att påbörja en tankeprocess kring uppsatsen. Därefter 

gjordes en litteratursökning för att finna relevant internationell och nationell forskning. Även 

annan information söktes fram såsom statistik och begreppsdefinitioner. Efter detta lästes 

litteraturen in, vilket i sin tur utgjorde grunden till kunskapsöversikten, problemformulering, 

syfte, frågeställningar och avgränsningar. Under arbetsprocessen har detta samt metodkapitlet 

uppdaterats och omarbetats allt eftersom olika delar i studien har genomförts. 

 

För att veta vem man skulle vända sig till för att komma i kontakt med målgrupperna samt för 

att undersöka om det valda syftet till studien var genomförbart, kontaktades samtidigt en 

socialsekreterare som arbetar på socialkontoret i Skellefteå med ensamkommande barn och 

ungdomar samt asylsökande familjer. Denne namngav en högre uppsatt chef inom IFO som 

hon menade skulle ha möjlighet att kontakta boendepersonal. Därefter utformades två 

informationsbrev som riktades till de olika målgrupperna. Under samma dag påbörjades 

utformningen av två intervjuguider till intervjutillfällena (se bilaga 4 och 5). Chefen på IFO 

kontaktades senare via mail och denne vidarebefordrade sedan ett informationsbrev till 

personalen (se bilaga 2) samt skickade en organisationsbild där det står beskrivet hur många 

platser varje boende har och hur många som arbetar på varje boende (se bilaga 1). I 

informationsbrevet fanns information om studien och kontaktuppgifter för vem de skulle 

vända sig till om de vill delta i studien.  

 

Samma socialsekreterare menade att 18+ verksamheten som arbetar med ensamkommande 

ungdomar över 18 år borde kontaktas eftersom de arbetar med den målgrupp studien syftar till 

att undersöka. Chefen för 18+ verksamheten kontaktades därför och hon namngav en personal 

på 18+ verksamheten som hon ansåg hade bäst koll på vilka av ungdomarna som bodde kvar i 

Skellefteå. Denne personal kontaktades via telefon och hon uttryckte att hon skulle försöka 



 

höra sig för om det fanns någon ungdom som kunde tänka sig att delta. Ett informationsbrev 

skickades sedan till henne (se bilaga 3) som in sin tur vidarebefordrades till ungdomarna. 

Efter två dagar skickade hon åtta namn på ungdomar som anmält sitt intresse, samt 

telefonnummer till dessa. En av dessa ungdomar hade även uppgett att han inte ville att 

intervjun skulle spelas in.  

 

Ungdomarna kontaktades sedan via telefon, och fick då möjlighet att välja mellan tre olika 

datum för fokusgruppsintervju. Av dessa åtta ungdomar svarade sex stycken att de kunde 

delta, de resterande två uteblev pga. att den ena inte gick att nå och att den andra inte kunde 

delta.  Det slutgiltiga datumet blev den 31/10 -12, vilket också passade ungdomarna bäst. 

Ungdomarna kontaktades sedan ännu en gång för att informeras om det bestämda datumet 

samt tid och plats för intervjun. 

 

För att få en djupare kunskap för det rådande arbetssättet på de olika boendetyperna som ingår 

i Skellefteåmodellen läste man sedan in sig på teorin salutogent förhållningssätt, eftersom det 

fanns en förförståelse att denna teori ligger till grund för arbetssättet. 

 

Det tog längre tid för personalen att anmäla sitt intresse än ungdomarna, tre dagar innan 

slutdatum för anmälningarna väcktes en misstanke om att informationsbrevet kanske inte nått 

fram till personalen. En påminnelse skickades därför till IFO chefen, som sedan 

vidarebefordrade en påminnelse till boendecheferna. Samma dag kontaktade en utav 

boendecheferna en av författarna, denne hade lite frågor kring studien, bl.a. vem man ville 

intervjua och vilket syfte studien hade. Han sa vidare att han skulle ta upp studien vid sina 

kommande personalmöten på det stödboende och det asylboende som han är chef för. Under 

samma dag mailade en boendepersonal från ett av stödboendena till en av författarna och 

anmälde sitt intresse för deltagande i studien. Dagen efter kontaktades en av författarna av en 

boendepersonal från ett annat stödboende och denne anmälde också sitt intresse för att delta i 

studien. Därefter kontaktades dessa personer igen för att boka in enskilda intervjuer med 

dessa. De slutgiltiga datumen för telefonintervjuerna blev den 29/10 -12 samt den 30/10 -12. 

 

När telefonintervjuerna med personalen genomfördes frågades om samtycke för 

ljudinspelning, vilket båda samtyckte till. Intervjuerna hölls sedan på högtalartelefon och 

spelades in via röstinspelare på telefonen. Vid den första intervjun var uppdelningen följande, 

en av författarna intervjuade och den andra antecknade, vilket intervjupersonen informerades 

om. Samma upplägg hölls vid den andra intervjun, men då med ombytta roller. 

 

Intervjun med ungdomarna genomfördes på följande sätt, ungdomarna satt tillsammans med 

författarna som då agerade samtalsledare i intervjun. Den ena började med att hålla i intervjun 

och skrev upp ungdomarnas gemensamma åsikter på tavlan, den andra satt och antecknade det 

som sas, efter halva tiden bytte man roller för att hålla en jämn arbetsfördelning. För att lätta 

upp stämningen bjöds det på fika och en kort namnpresentation genomfördes innan intervjun 

påbörjades.  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts sattes transkriberingsarbetet igång. 

Fokusgruppsintervjun sammanställdes redan nästa dag, av båda författarna. Därefter delade 

man upp transkriberingsarbetet av intervjuerna med personalen, författarna fick en intervju 

var att transkribera och dessa transkriberades på varsitt håll. Efter att man sammanställt 

transkriberingen av alla intervjuer påbörjades analysprocessen.  

 

I inledningen av analysprocessen valdes att analysera de olika målgrupperna för sig. De 



 

transkriberade texterna kodades, det vill säga att de meningsbärande orden och meningarna 

togs ut. Dessa resulterade sedan i ett antal kategorier. För att få en tydligare och mer 

nyanserad bild av arbetssättet valdes att även ta med koder som personalen inte var 

samstämmiga i. Man gjorde på liknande sätt med ungdomarna för att få med uttalanden som 

skiljde sig från det gemensamma. Alla koder och kategorier sammanställdes i två olika 

kodningsscheman (se bilaga 6 och 7). Sedan redovisades detta i ett resultatkapitel där det 

tydligt framkommer vad som är gemensamma uttalanden och vad som inte är det. För att 

tydligt visa vad som har sagts och vem som har sagt vad i intervjuerna valdes att redovisa ett 

antal citat tillhörande varje kategori.  

 

Samtidigt letades fler teorier fram som man ansåg kunde styrka den empiri som intervjuerna 

genererat. De mest relevanta teorierna sammanställdes sedan i teorikapitlet. Uppsatsen har 

även arbetats om och uppdaterats under processen för att nå fram till dess slutgiltiga form. 

 

2.7 Etiska reflektioner 

De forskningsetiska kraven för svensk forskning är informationskravet, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren skall 

informera deltagarna i undersökningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning ska ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet har innebörden att uppgifter om de som ingår i en 

undersökning ska behandlas med konfidentialitet och nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter om deltagarna endast får användas till det angivna forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet). 

 

I studien har man dels förhållit sig till dessa genom att skicka ut ett informationsbrev var till 

de olika målgrupperna, dessa principer har även funnits i åtanke under hela processens gång. 

Intervjupersonerna fick i informationsbreven en tydlig redogörelse om hur studien kommer att 

gå tillväga.  De informerades om att deras medverkan var frivillig, samt att de hade rätt att 

avbryta när de ville. Intervjupersonerna fick även information om den anonymitet som råder i 

studien, dvs. att inga uppgifter som de lämnade skulle kunna spåras tillbaka till dem och att 

inga obehöriga skulle kunna ta del av materialet. I brevet gavs även information om att 

slutprodukten kommer att publiceras i DIVA och att när allt är sammanställt kommer de 

material som ljudfiler, transkriberingstexter och eventuella kontaktuppgifter att raderas. 

 

Från början var tanken att nå ut till ungdomarna via en socialsekreterare, men detta 

förkastades eftersom det bedömdes finnas risk för sned maktfördelning, såtillvida att 

ungdomarna känt sig tvingade att delta, istället användes 18+ verksamheten för att nå ut till 

dem, 18+ verksamheten har inte samma beslutsrätt när det gäller ungdomarnas boende och 

ekonomi utan fungerar mer som en hjälpande hand i deras vardag. Därav kändes detta val mer 

etiskt relevant. 

 

Angående den individ som uttryckligen inte ville att intervjun skulle spelas in, fanns det till en 

början funderingar om att välja bort denne av praktiska skäl. Hade man fått spela in intervjun 

hade det underlättat transkriberingen av datamaterialet. Det kan även nämnas att man kan gå 

miste om väsentlig information med fokusgrupp-metod om man inte kan spela in. Dock var 

det viktigt att ha i åtanke att denne ungdom kan ha haft en anledning till att neka inspelning. 

Han kan exempelvis ha haft mycket viktiga saker att berätta som han inte ville skulle finnas 

inspelat. Det fördes även en diskussion kring att ungdomarna skulle känna sig trygga i 

intervjusituationen och att det därför är viktigt att lyssna på deras önskemål. Man kan vidare 

nämna att det fanns omnämnt i informationsbreven som skickades ut, att tanken var att 



 

intervjuerna skulle spelas, men att undantag kunde göras och att detta skulle respekteras, 

vilket också gjordes i och med att intervjun inte spelades in. 

 

I början av intervjutillfället med ungdomarna gavs en kort uppdatering av den informationen 

som även gavs i informationsbrevet. Bland annat att det är frivilligt att delta, möjligheten att 

ta paus, att de väljer vad de vill svara på och vad de vill berätta samt att det de berättar för oss 

kommer inte att kunna spåras tillbaka till dem.   

 

Personalen som arbetar med de ensamkommande barnen och ungdomarna kontaktades via en 

högre uppsatt chef inom Skellefteå kommun. Kontakten togs av praktiska skäl då denne hade 

möjligheten att nå ut till samtliga boenden samtidigt, det fanns även en förhoppning om att få 

snabb respons. Man reflekterade kring om personalen skulle känna sig tvingade att delta i 

intervju, eftersom de kontaktades av den här chefen. Dock kom man ganska snabbt fram till 

att det inte borde finnas någon risk för detta samt att boendepersonalen möjligen är mer vana 

att delta i den här typen av sammanhang än vad ungdomarna kanske är. 

 

Vid intervjutillfällena med personalen ställdes frågan om de hade fått ta del av 

informationsbrevet. Detta för att veta om informationen hade nått fram till dem, vilket båda 

två bekräftade att den hade gjort. Vidare fick dessa en kort uppdatering om hur de etiska 

principerna kommer att följas i den här studien. 

 

För att skydda intervjupersonernas identitet har alla namn ändrats, även namnen på de 

boenden som ungdomarna har bott på och de boenden som personalen arbetar på idag. En 

medvetenhet finns att personer som har anknytning till Skellefteå kanske kan lista ut vilket 

boende som har nämnts och att man på så sätt kan lista ut vem som ställt upp i intervju av 

personalen. Dock är det svårt för personer som inte kommer från Skellefteå kommun att räkna 

ut detta. När det gäller ungdomarna anses det inte finnas någon möjlighet räkna ut vem som 

har ställt upp intervjun eftersom det är sekretessbelagda uppgifter och att det är några år sedan 

de bodde på de olika boendetyperna. 

 

Det finns även ett forskningskrav och ett individskyddskrav. Forskningskravet innebär att 

samhället har ett krav att bedriva forskning för att tillgängliga kunskaper ska fördjupas och 

förbättras. Med individskyddskrav menas att samhällets medlemmar har rätt till skydd mot 

obefogad insyn i exempelvis sina livsförhållanden. Individerna ska inte heller utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet). Eftersom man 

förhållit sig etiskt och tagit hänsyn till intervjupersonernas integritet anser man att man inte 

förorsakat dessa någon form av skada, men det är inte lätt att veta hur intervjupersonerna 

reagerat på vissa frågor. Dock är den övergripande känslan att ingen av de intervjuade tagit 

illa vid sig vid någon fråga och att alla tyckt det varit roligt att få berätta om sina upplevelser 

från båda parterna. 

 

2.8 Metodologiska reflektioner 

Till de ensamkommande ungdomarna valdes att genomföra en fokusgruppsintervju, 

anledningen till detta var för att man ville samla så många som möjligt under samma 

intervjutillfälle. Man ville få en samlad bild av ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av 

att ha bott på olika boendetyper i Skellefteå kommun. Man ansåg även att en gruppintervju 

kunde upplevas som en fördel för ungdomarna, då de kanske skulle uppfatta intervjun som 

mindre skrämmande, och att detta skulle bidra till ett tryggare klimat under intervjutillfället.  

 

Valet att genomföra telefonintervju med boendepersonalen grundades främst i praktiska skäl, 



 

då en medvetenhet fanns om att de arbetar oregelbundna arbetstider. Vilket hade kunnat 

orsaka en svårighet att utföra en intervju på plats med dessa. En telefonintervju bidrog alltså 

till att boendepersonalen själva fick välja tidpunkt för intervju. 

 

Eftersom deltagarna i den här studien själva valt att delta, blir det baserat på någonting som 

heter självval. Med detta menas att man har ett större intresse av att delta i studien än andra 

som inte valt att delta. Vilket försvårar om man vill dra slutsatser till en större population 

(Dahmström, 2011).  När man baserat en studie på ett självval är det naturligt att reflektera 

över vilka motiv de som valt att delta i studien kan ha. Detta för att det kan påverka vad man 

får för resultat, exempelvis kanske det var ungdomar som har en väldigt positiv syn över sin 

tid på de olika boendena som ställde upp, eller att personalen gått ihop och bestämt vem som 

ska representera boendet de arbetar på. Helt säker på vilka motiv en person har kommer man 

aldrig att vara och anledningarna till att någon väljer att delta i en studie kan vara många. 

 

Urvalet som används i studien är, som tidigare nämnt, ett bekvämlighetsurval. Fördelarna med 

att använda sig av denna typ av urval är att man kan inrikta sig till specifika målgrupper, 

vilket bidrar till att svara på den här studiens syfte och frågeställningar. För att få svar på 

dessa krävdes det att göra ett aktivt val av vilka målgrupper som skulle intervjuas. En annan 

fördel med detta urval är att man använder sig av intervjupersoner som på ett eller annat sätt 

råkar finnas tillgängliga. Detta underlättar processen i att få fram intervjupersoner, och är inte 

lika tidskrävande som vissa andra urvalstyper kan vara, exempelvis olika typer av 

sannolikhetsurval. Med sannolikhetsurval menas att informationen som man får av 

slumpmässiga urval ska vara så representativa att de kan generaliseras till den population 

urvalet är taget ifrån. Denna typ av urval lämpar sig oftast bättre till kvantitativa studier, där 

datainsamlingen görs utifrån enkäter (Bryman, 2011). 

 

När det gäller urvalet av personal finns en medvetenhet kring att de två som anmälde sig till 

intervju arbetade på två olika stödboenden. Kanske hade en mer nyanserad bild av arbetssättet 

som används inom Skellefteåmodellen kommit fram om personal från ett asylboende eller ett 

PUT-boende hade blivit intervjuade istället. Ett alternativ hade varit att intervjua fler personal, 

men på grund av tidsbristen som rådde under skrivprocessen samt att man i denna studie valt 

att fokusera på ungdomars erfarenheter och upplevelser sågs ingen möjlighet till detta. 

 

Det fanns diskussioner om man skulle vänta några dagar efter slutdatum för anmälningarna 

för att se om personal från någon annan boendetyp skulle anmäla sig, detta för att man istället 

skulle kunna välja ut två stycken intervjupersoner från olika typer av boenden. Dock valdes 

att boka in intervjuer med de personer som redan anmält sig istället för att vänta eftersom 

målsättningen var att intervjua två stycken och att sista anmälningsdag infallit.  

 

Urvalet av ungdomarna, resulterade i enbart killar. Det hade varit av intresse att även intervjua 

tjejer eftersom det skulle göra studien mer representativ för målgruppen samt att det finns en 

möjlighet att upplevelser och erfarenheter kan skilja sig mellan könen. Vidare har en 

reflektion gjorts över hur stor del av målgruppen som har haft chans att anmäla sig till 

studien, eftersom det är en personal på 18+ verksamheten som har frågat ungdomarna och 

sedan skickat en lista med namn på ungdomar till författarna. Detta har bidragit till att 

författarna i själva verket inte kunnat påverka urvalet. Vilket också i det stora hela påverkar 

det slutgiltiga resultatet av studien. 

 

En annan reflektion som gjorts i efterhand är om man istället hade valt att intervjua ungdomar 

som fortfarande varit bosatta på något utav de olika boendetyperna. Då hade svaren troligen 



 

blivit annorlunda, eftersom man minns olika när det har gått en tid sedan man upplevde det 

man berättar. Dock anses att svaren som gavs i intervjun med ungdomarna vara uttömmande 

och tillräckliga för att ge en tydlig bild av deras upplevelser och erfarenheter. 

 

Eftersom en av ungdomarna uppgett önskemålet att intervjun inte skulle spelas in. Valdes 

istället att göra tankekartor på tavlan och anteckna så mycket som möjligt. Risken finns att 

viss information som ungdomarna lämnat uteblivit, men den övergripande känslan är ändå att 

man fått en samlad bild av deras åsikter och att man hunnit med att skriva ner det mesta av 

deras svar. För att säkerställa att man inte missat något eller missuppfattat något, gjordes en 

sammanfattning av varje tema innan man gick vidare på nästa, man frågade även om det var 

någonting ungdomarna kände att de ville tillägga efter varje tema. En reflektion som gjorts i 

efterhand gäller fördelar och nackdelar med att intervjua i grupp. Fördelarna är att man får en 

möjlighet att intervjua ett större antal respondenter från målgruppen under ett och samma 

intervjutillfälle, samt att man ges en samlad bild av deras åsikter. Intervjupersonerna kan även 

känna sig mindre utsatta när de får vara del av en större grupp, än om man skulle ha intervjuat 

dem en och en. Nackdelar med att använda sig av denna typ av intervjumetod är att vissa 

personer naturligt tar mer plats än andra. Det kan även vara så att en del personer kanske inte 

väljer att berätta saker som de upplever som känsliga i en större grupp, även om 

samtalsledarna lovar största möjliga konfidentialitet är det inte helt säkert att samtliga av 

intervjupersonerna håller sig till detta, vilket kan påverka hur mycket man vill berätta. 

 

När transkriberingarna gjordes av intervjuerna med personalen reflekterades det över om vissa 

frågor man ställt varit ledande frågor och att detta möjligen kan ha påverkat deras svar. Dock 

anses att majoriteten av frågorna var öppna och inte värderande eller ledande samt att svaren 

som intervjupersonerna gav var uttömmande och väldigt beskrivande. 

 

När det gäller val av analysmetod finns det både fördelar och nackdelar. En fördel är att man 

ges en klar och tydlig bild av de centrala delarna i vad som framkommit i intervjuerna. En 

annan fördel var att författarna arbetat med denna analysmetod tidigare vilket underlättade 

analysprocessen, en nackdel är dock att denna analysmetod är aningen tidskrävande. 

 

En målsättning för författarna har varit att försöka hitta litteratur kring begreppet 

Skellefteåmodellen, men detta har visat sig vara svårt och det enda som visade sig finnas 

skrivet var ett uttalande om modellen av en enhetschef som arbetar inom Skellefteå kommun. 

Detta har använts i inledningen av denna studie för att läsaren ska få en inblick i vad 

begreppet Skellefteåmodellen inbegriper. 

 

2.8.1 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
I studien användes ett bekvämlighetsurval och utifrån en kvantitativ synvinkel kan man inte 

generalisera resultaten till en större population, eftersom ett bekvämlighetsurval inte är 

representativt för hela populationen. Med generalisering i den här bemärkelsen avser man en 

statistisk generalisering. För att uppnå detta på bästa sätt krävs det att man använder sig utav 

ett obundet slumpmässigt urval, som innebär att alla som ingår i populationen har lika hög 

sannolikhet bli en del av stickprovet (Thornberg & Fejes, 2009). Kvalitativa 

forskningsresultat sägs överlag vara svåra att generalisera annat än till den situation i vilken 

den producerades. Eftersom kvalitativa forskare använder sig av insamlingsmetoder i form av 

exempelvis ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer, rörande en specifik 

målgrupp, anser kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer 

(Bryman, 2011). Dock om man väljer att använda sig av en annan typ av generalisering kan 

man resonera på ett annorlunda sätt. I analytisk generalisering görs en bedömning om och i 



 

vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kan ske i 

en annan situation. Generaliseringen bygger på en analys av likheter och skillnader från båda 

situationerna. Man bygger denna typ av generalisering på en påståendelogik, alltså att man 

specificerar stödjande belägg och klarlägger argumenten för att läsaren ska kunna bedöma 

själv vad som anses rimligt i generaliseringsanspråket (Kvale, 2009). 

 

När det gäller ungdomarna som representeras i den här studien så kan det finnas en möjlighet 

till att deras gemensamma bild skulle kunna generaliseras till andra ensamkommande 

ungdomar som också har bott på de olika boendetyperna i Skellefteå kommun. De fem 

ungdomarna som deltog i intervjun hade en relativt gemensam bild över sin tid på de olika 

boendetyperna, man får dock vara medveten om att svaren vara väldigt individuella. Om 

resultaten kan generaliseras är alltså svårt. 

 

Vidare angående personalen är det svårt att veta om svaren de intervjuade gett är möjliga att 

generalisera till den övriga personalen. Vissa av svaren som de gett var de samstämmiga i och 

det finns även en möjlighet att dessa är representativa för de andra som inte blev intervjuade. 

För att veta mer tydligt vad som var personalens egna åsikter och vad som var det rådande 

arbetssättet och hur man arbetar praktiskt övergripande på de olika boendetyperna hade ett 

större antal intervjupersoner behövts för att uppnå en större mättnad i det insamlade 

materialet.  

 

Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Detta kan vara 

svårt i kvalitativ forskning då den påverkas av den sociala miljön undersökningen gjordes i 

samt vilka sociala betingelser som fanns i denna (Bryman, 2011). Om den här studien går att 

upprepas och få samma resultat är svårt att säga. Vad man vet är att urvalet av personalen var 

relativt litet i förhållande till hur många behandlingsassistenter som arbetar med 

ensamkommande barn och ungdomar i Skellefteå kommun. Vilket i sin tur avgör hur stor 

sannolikheten är att man skulle få liknande resultat om samma studie gjordes om. Även här 

hade det varit att föredra om man hade intervjuat någon mer i personalen. När det gäller 

ungdomarna påverkar det mycket att man satt i grupp och diskuterade tillsammans, men den 

bild som de målade upp för författarna var ändå till viss del samstämmig och detta borde vara 

positivt för att man skulle få liknande resultat om studien gjordes om. 

 

Intern reliabilitet handlar om hur medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de 

ska tolka det de ser och hör (Bryman, 2011). Eftersom författarna till den här studien arbetat 

fram den tillsammans har det också förts regelbundna diskussioner för att få en samstämmig 

bild av det resultat man fått fram. Man har eftersträvat att tolka resultaten så lika som möjligt 

och därmed öka den interna reliabiliteten i studien. 

 

I intern validitet ska det finnas en god överensstämmelse över de observationer som gjorts och 

de teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman, 2011). För att styrka de resultat som 

författarna har kommit fram till har citat redovisat i resultatkapitlet. Detta för att visa att det 

finns en god överenstämmelse mellan studiens observationer och den analys och de slutsatser 

som studien mynnar ut i. Dock har ingen respondentvalidering genomförts för att styrka 

resultaten vidare. Med respondentvalidering menas att resultaten rapporteras till de personer 

som undersökts. Detta för att dessa ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat allt på rätt sätt, 

också kallat respondentvalidering (Bryman, 2011). Man anser ändå att man förhållit sig till 

detta till viss del eftersom man i intervjutillfället med ungdomarna var noga med att gå 

igenom det som antecknats under intervjuns gång för att kontrollera att man uppfattat det som 

sagts på rätt sätt.  När det gäller personalens intervjuer ansågs det överflödigt att skicka det 



 

transkriberade materialet till de intervjuade, detta för att man ansåg att man uppnått en god 

intern validitet genom att spela in intervjuerna och transkribera dessa ordagrant vilket bidrar 

till att chansen för misstolka minskar. 

 

3 Kunskapsöversikt och teori 

 
3.1 Kunskapsöversikt 

För att få en global bild över hur förutsättningarna kan se ut för ensamkommande barn och 

ungdomar har forskning kring målgruppen sökts fram. Den forskning som finns är i nuläget 

begränsad men det som har känts aktuellt för denna studie har valts ut på både internationell 

och nationell nivå och kommer att presenteras sammanfattande i följande stycken. Viss 

forskning kommer att kopplas till resultaten av studien i analysen. 

 

3.1.1 Internationell forskning 

Runt om i världen befinner sig många människor på flykt, FN:s statistik visade under året 

2008 att 42 miljoner människor världen över är förflyttade från sina hemländer mot sin vilja 

av olika anledningar. FN har vetskap om ålder hos cirka 17,6 miljoner av dessa människor 

och cirka 7,7 miljoner av dessa är barn under 18 år. Många barn tvingas att lämna sina 

hemländer och söka asyl i nya och okända länder för dem. Under samma år ansökte mer än 

16300 ensamkommande barn asyl i 68 länder. Dessa asylansökningar motsvarar omkring fyra 

procent av det totala antalet asylansökningar världen över och 80 procent av dessa gjordes i 

Europa (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Annan statistik från 2006 till 2012 visar även 

att de stora mottagningsländerna av ensamkommande barn och ungdomar i Europa är Norge, 

Sverige, Storbritannien och Nederländerna (Migrationsverket, 2012b). 

 

Vidare kan det nämnas att förutsättningarna för de ensamkommande barnen och ungdomarna 

kan se väldigt olika ut beroende på vilket land de söker asyl i. Ett exempel på detta är i Irland, 

där är det inte en självklarhet att ensamkommande tilldelas en socialsekreterare vid 

ankomsten. De har inte heller någon given rätt till god man (Thomas & Devaney, 2011). Ett 

annat exempel är i Australien, där man som ensamkommande barn och ungdomar inte får ta 

del av landets rättigheter förrän man fått visum och godkänd flyktingstatus. Innan de har blivit 

beviljade detta blir de hjälpta av frivilliga organisationer och efter att de fått sitt visum och 

flyktingstatus blir de placerande i familjehem (Barrie & Mendes, 2011). 

 

Ensamkommande barn och ungdomar är enligt internationell forskning en mycket utsatt 

grupp när det gäller psykisk och fysisk hälsa. Det framkommer i studier att ensamkommande 

barn och ungdomar har betydligt högre sjuklighet än övriga befolkningen i det land de flytt 

till. Ensamkommande barn har bland annat en högre nivå av symtom av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) än den bofasta befolkningen och andra flyktingbarn som kommit i 

sällskap av någon närstående (Brunnberg et al., 2011). Vidare finns det omfattande forskning 

som visar på att ensamkommande barn och ungdomars upplevelser av trauma, samt 

erfarenheter från flykten och det begränsande stödet och skyddet från vuxna påverkar deras 

fortsatta liv i ett nytt land. Det är även känt att tidigare erfarenheter av trauma förvärrar den 

stress och osäkerhet som ensamkommande barn och ungdomar får när de sedan blir utsatta för 

asylprocessen i det nya landet (Chase, 2010).   

Forskning visar, som tidigare nämnts, att ensamkommande barn och ungdomar ofta har 

fysiska besvär när de anländer till det nya landet. I en studie som gjorts i Irland beskrev en 

fjärdedel av 100 barn att de hade akuta hälsoproblem som obehandlad fysisk skada och 

matförgiftning. Av dessa hade åtta barn kroniska fysiska hälsoproblem såsom hepatit, 

magproblem och muskulära/skelettrelaterade problem (Brunnberg et al., 2011). 



 

 

3.1.2 Nationell forskning 

En avhandling som inriktat sig till att följa upp hur de ensamkommande barnen och 

ungdomarna klarat sig i Sverige visar på att de är en utsatt grupp i samhället, samt att 

majoriteten av undersökningspersonerna i avhandlingen mådde väldigt dåligt psykiskt och var 

i behov av stödinsatser när de anlände till Sverige. När det sedan gjordes en uppföljning på 

detta efter 10 år upptäcktes att majoriteten av undersökningspersonernas psykiska mående 

hade förbättras och de hade funnit sin plats i Sverige. Avhandlingen visar även att de som 

deltog i studien kom ensamma till Sverige, men de förblev inte det. En majoritet av dem togs 

omhand av släktingar som bodde i landet och andra sökte själva upp familj och vänner. Det 

viktiga för ungdomarna var dessa relationer och de sågs som lika viktigt att ha kontakt med 

släktingar som bodde i utlandet som i Sverige (Hessle, 2009). Även internationell forskning 

visar att det är viktigt för de ensamkommande att behålla kontakten med sina närstående och 

bejaka sina rötter, för att på ett bättre sätt klara sig i det nya landet (Hopkins & Hill, 2010). 

 

I en studie, byggd på intervjuer med asylsökande familjer från ett antal olika länder, bland 

annat Balkan, Afghanistan, Iran, Irak, Mellanöstern och Centralasien, väntade samtliga av 

familjerna på beslut som uppehållstillstånd. Gemensamt för dessa var att alla hade väntat flera 

månader på beslut, och i något fall i mer än ett år. I studien kunde ett antal slutsatser dras, bl.a. 

att social tillhörighet och sociala kontakter främjar hälsa och välbefinnande. För 

asylansökande familjer och andra immigranter upplevs kontakter med släktingar i hemlandet, 

vänner och grannar i Sverige, samt kontakten med personer i officiella sammanhang som 

exempelvis kontakt med Migrationsverket, skolan och sjukvården, som viktiga. En 

grundläggande utgångspunkt var att sociala relationer, som innebär tillit och socialt 

erkännande, är viktiga faktorer för barns och föräldrars välbefinnande, samt att dessa utgör 

källor till motståndskraft mot problem och svårigheter. Sociala relationer ansågs också som 

betydelsefulla när för att få information om möjligheter för att hantera vardagen, såsom tips 

och råd för hur man kan orientera sig i samhället och skaffa resurser, om arbetsmöjligheter, 

inköpsställen. Sociala relationer utgör med andra ord ett socialt kapital för asylsökande 

familjer (Björnberg, 2012). 

 

3.2 Val av teorier 

Här redovisas teorierna som används i studien. Dessa kommer även att kopplas till resultaten 

av studien i analysen. 

 

3.2.1 Salutogent förhållningssätt och KASAM 

Aaron Antonovsky är grundaren till det salutogena förhållningssättet, med det menas att man 

ska se de resurser och de värden som varje människa har, samt att ta till vara på dessa. Man 

menar att det alltid finns något som är bra hos en människa, någon som har ett värde. Man kan 

säga att det salutogena synsättet tar vara på det som fungerar och hjälper till att översätta 

klagomål till önskemål. Salutogenes används ibland som ett annat ord för friskfaktorer eller 

främjande. Grundinställningen inom det salutogena perspektivet är att varje människa har 

hälsa, mer eller mindre, och det viktiga är att se denna hälsa och försöka förstå vad som 

skapar den. Det salutogena synsättet och meningsfrågorna är särskilt viktiga för de 

existentiella aspekterna. Dessa handlar om människans syn på vad som har värde och mening, 

samt hur man ser på sig själv och sitt liv i stort. Man menar att människans syn på sig själv till 

största delen påverkas av hur denne blir sedd och uppfattad av andra människor (Hanson, 

2010). 

 

Antonovsky menade att människan utsätts för mängder av stressorer. Exempel på sådana kan 



 

vara motgångar i livet av olika slag som leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. 

Han ansåg att det intressanta var att belysa de människor som kunde hantera dessa på ett bra 

sätt och inte utveckla ohälsa och sjukdomar. Han menade att det som påverkade hur man 

hanterade detta spänningstillstånd var något som heter generella motståndsresurser (GMR). 

Det kan exempelvis vara pengar, socialt stöd eller en stark självkänsla. Han letade efter något 

begrepp som kunde förutse vad en GMR var för något innan en människa blev utsatt för 

stressorer, men hittade inget och myntade därför begreppet Känsla av sammanhang 

(KASAM), vilket är ett begrepp som är en del av det salutogena perspektivet. Det 

gemensamma för samtliga GMR är att de bidrar till att göra stressorer som människan utsätts 

för begripliga och att dessa erfarenheter skapar med tiden en stark KASAM (Antonovsky, 

2005). KASAM kan alltså beskrivas som teorin om kopplingen mellan människan och 

sammanhanget. 

 

Människor mår dåligt och blir sjuka. Det är något naturligt och något som man kan förvänta 

sig med tanke på de påfrestningar och motgångar som vi människor utsätts för. En fråga man 

kan ställa sig är varför hälsan många gånger består, trots dessa påfrestningar. Antonovsky 

menade att motståndsresurserna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, hjälper 

människor att klara sig och fungera i livet. Dessa motståndsresurser bidrar till att motstå 

nedbrytning och undvika sjukdom som genereras ur, ovan nämnda, stressorer. De tre 

begreppen beskriver människans upplevelse på tre olika plan, det kognitiva, intellektuella 

(begriplighet), det praktiska, instrumentella (hanterbarhet) och det mer känslomässiga, 

affektiva (meningsfullhet). På så vis kan KASAM beskrivas som en total eller summerande 

upplevelse av hur tillvaron ser ut hos en människa (Hanson, 2010). 

 

Vidare menar Antonovsky att begriplighet är en förutsättning för både hanterbarheten och 

meningsfullheten. Samtidigt är meningsfullheten avgörande för de två andra. Varken 

begriplighet eller hanterbarhet blir särskilt långvariga utan meningsfullhet, dvs. att 

motivationen alltid måste finnas med. De människor som upplever mening är engagerade och 

bryr sig, hittar oftast vägen till ökad begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky betonar att 

KASAM som helhet behövs för en framgångsrik hantering av tillvaron (Hanson, 2010). 

 

3.2.2 Lösningsfokuserat förhållningssätt 

Lösningsfokus handlar om alla de sätt som är till hjälp vad gäller lösningar av problem. 

Lösningsfokus är en praktisk och beprövad metod för positiv förändring hos människor, team 

och organisationer. Tanken med lösningsfokus är att undvika sökandet efter orsaker till 

problemen, och istället ta den direkta vägen rakt mot lösningen. Att fokusera på lösningar och 

inte problem, styrkor och inte svagheter, samt på det som fungerar bra hellre än det som blivit 

fel, resulterar i ett positivt och pragmatiskt tankesätt som leder till framgång. Fokuserandet på 

lösningar skiljer sig väldigt mycket från de traditionsenliga metoderna som delar den utbredda 

teorin att, fokus på problemen, genom att analysera, reagera på och prata om dem, är det bästa 

sättet att lösa dem (Jackson & McKregow, 2007). 

 

Den lösningsfokuserade modellen handlar mycket om disciplinen av vad man inte ska göra, 

exempelvis gräva i problem som man lämpligen kan bortse från. Den handlar dock lika 

mycket om de lösningar som man ska fokusera på. Lösningsfokus innebär inte enbart positivt 

tänkande, utan detta är ett förhållningssätt som inkluderar ett specifikt sätt att ställa frågor, 

vilka leder till handling. Förhållningssättet är ofta positivt men behöver inte nödvändigtvis 

vara det. Tänket är ett nödvändigt element, men knappast tillräckligt. I det lösningsfokuserade 

arbetet är det centralt att hjälpa människor att upptäcka sina resurser. Målet är att fokusera på 

det som är möjligt och förändringsbart, hellre än det som är omöjligt och svårlöst. Istället för 



 

att ödsla tid på att argumentera om perspektiv, kommer man överens om det man vill förändra 

(Jackson & McKregow, 2007). 

 

3.2.3 Anknytningsteori 
Utgångspunkten i Bowlbys anknytningsteori är att biologiskt orsakade beteenden har ett 

överlevnadssyfte hos människor. Dessa beteenden har under utvecklingens gång formats och 

blivit kvar pga. att de haft betydelse för människans överlevnad. Enligt Bowlby har man redan 

som spädbarn ett medfött behov av att söka närhet och kontakt med andra människor. En 

konsekvens av detta är att barnet inte kan låta bli att knyta an till en vuxen person. För att 

förstå detta måste man betrakta barnet och den vuxne i relation till den miljö där vi människor 

har utvecklats. Det är en miljö där barnets överlevnad har berott på dess förmåga att befinna 

sig i närheten av en beskyddande vuxen. Till skillnad från många andra arter dröjer det länge 

innan människobarnet kan förflytta sig och klara sig på egen hand (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Bowlby föreställde sig den sociala verkligheten under de första levnadsåren i fyra 

grundläggande stadier: barnet relaterar till en början till andra, oberoende av person, därefter 

etablerar det relationer till vissa utvalda personer och sedan uppvisar det aktivt 

kontaktbeteende gentemot dessa utvalda personer. Slutligen skapar barnet s.k. målinriktade 

relationer, dvs. när barnet börjar förstå andra människors känslor och avsikter. För att barnet 

ska kunna uppvisa ett moget socialt beteende måste det gå igenom samtliga av dessa fyra 

utvecklingsstadier. När ett barn når ett visst stadium är dock mindre viktigt, det viktiga är att 

den ovan nämnda ordningen följs (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Anknytningsteorin formulerades ursprungligen utifrån relationen mellan barn och förälder, 

och då i synnerhet barnet och mamman, eftersom den relationen var mest självklar ur ett 

etologiskt perspektiv. Men anknytningsteorin omfattar många fler relationer än så. De flesta 

barn har även nära känslomässiga kontakter med andra vuxna än sina föräldrar. I ett 

evolutionsteoretiskt perspektiv framstår det som alltför snävt att begränsa sig till relationen 

mellan föräldrar och biologiska barn (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 

2009). 

 

Även människor som inte har egna barn har en omsorgsförmåga. Denna förmåga grundläggs 

långt innan ett föräldraskap är aktuellt och kräver inte en biologisk avkomma för att utlösas. 

Vid en adoption får barnet möjlighet att knyta an till alternativa föräldrar i en livslång relation. 

Här utvecklas lika starka band som det gör i relationen mellan barnet och sina biologiska 

föräldrar. Vidare vid längre och gynnsamma familjehemsplaceringar kan nära känslomässiga 

relationer utvecklas som varar livet ut. Att ha tillgång till sin egen biologiska mamma eller 

pappa är för de allra flesta barn en viktig och positiv grund, men det är, å andra sidan, absolut 

ingen garanti för en harmonisk uppväxt (Broberg et al., 2009). 

 

3.2.4 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt och ett perspektiv samt en utgångspunkt för en analys 

av den sociala verkligheten (Trost & Levin, 2010). Symbolisk interaktionism studerar man 

människan som en språklig varelse och man menar att det är språket som ger människan 

dennes reflekterande medvetna intelligens, likaså att den personliga identiteten har ett socialt 

ursprung (http://www.ne.se/symbolisk-interaktionism). Man kan säga att termen symbolisk 

interaktionism har kommit att stå för två delvis skilda fenomen. Dels kan den ses på ett 

allmänt teoretiskt synsätt eller perspektiv på hur man kan analysera samhället och dess 

grupper. Dels används termen för en ganska specialiserad socialpsykologisk teori om 

huvudsakligen socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen beskriver hur människan 

http://www.ne.se/symbolisk-interaktionism


 

successivt blir mer social och lär sig hur denne ska bete sig och hur denne beter sig i 

varierande situationer (Trost & Levin, 2010). 

 

Man menar vidare att människan inte är social från födseln utan blir successivt alltmer social. 

Man kan säga att barnet successivt blir alltmer människa eller en alltmer social varelse i och 

med att det växer upp och socialiseras in i samhället och lär sig de normer och förväntningar 

som finns. Detta sker genom successiv inlärning av språket och kroppsspråket. I denna 

relativt tidiga inlärnings- eller socialisationsperioden finns det i omgivningen ett antal 

personer, vilka för barnen är vad som brukar kallas signifikanta vuxna. De är personer som 

barnet bryr sig om, lyssnar till och tar efter i lämpliga avseenden. Inte sällan är de mamman 

och pappan, något syskon, en förskolelärare eller lekkamrat. Genom livet har vi ett varierande 

antal människor i vår omgivning som är våra signifikanta andra. I fall där barnens egna 

föräldrar inte är tillräckligt goda signifikanta andra för barnen, och barnen exempelvis 

placeras i familjehem, kan familjehemsföräldrarna i vissa fall komma att ersätta föräldrarna 

plats som signifikanta andra (Trost & Levin, 2010). 

 

4 Resultat 
 

Resultatet av intervjun med ungdomarna kommer först att redovisas. Efter det redovisas 

resultatet av intervjuerna med personalen. 

 

4.1 Redovisning av resultatet av fokusgruppsintervjun med ungdomarna 

Resultatet är baserat på en intervju där fem stycken ungdomar i åldrarna 19 - 21 år deltog. De 

hade bott i Sverige mellan tre till sju år och i egen lägenhet mellan ett och ett halvt till tre år 

av den tiden. Alla fem ungdomar kände till varandra sedan tidigare. Vid redovisning av 

resultaten kommer ungdomarna att benämnas som Person A, B, C, D och E och lämpliga citat 

kommer även att redovisas. Intervjun var uppdelad i olika teman och kommer att redovisas 

därefter samt de kategorier som framkommit utifrån de framtagna koderna.  

 

4.1.1 Tema: transitboende 

Kategori: Ingen bodde på transitboendet Noor i Skellefteå kommun 

De koder som framkom i denna kategori är 1 st Göteborg 3 veckor, 1 st Stockholm 3 mån, 3 st 

flög direkt och Noor fanns ej. En av ungdomarna berättade att han hade bott i Göteborg på 

transit i tre veckor, en annan berättade att han hade bott i Stockholm på transit i tre månader, 

de resterande tre ungdomarna uppgav att de aldrig behövde bo på transit, utan flög direkt till 

Skellefteå. Det framkom även att transitboendet Noor inte fanns när dessa ungdomar anlände 

till Sverige.  

 

Person D: ”Jag bodde på transit i Stockholm i tre månader, jag vet inte varför det tog tid” 

 

Person C: ”Jag flög från Malmö och var tvungen att byta flyg i Stockholm, dom stod där med 

en lapp med mitt namn på och jag fick biljett av dom och vilken gate, det var inte svårt att 

resa trots att man inte kunde språket” 

 

4.1.2 Tema: tiden på asylboende 

Av de fem ungdomarna var det fyra som bodde på två olika asylboenden. Person B och person 

C bodde på asylboende 1, vidare bodde person A och person D på asylboende 2. 

 

Kategori: Viktigt att kunna ta sig dit man vill och vara oberoende av andra 

De koder som framkom i denna kategori är busskort och cykel, skjuts vid samåkning, regel för 



 

samåkning, spenderade mest tid och fast.  Person B och person C som bodde på asylboende 1 

berättade att de fick skjuts så länge man kunde samla ihop några stycken som ville åka, samt 

att man skulle ha städat sitt rum och de gemensamma utrymmena på boendet. De upplever 

dock att detta har ändrats idag och att man inte längre får skjuts i samma utsträckning som 

tidigare. Trots att de båda inte upplevde att det var svårt att få skjuts, uttryckte de att de för det 

mesta var på asylboende 1 eller i skolan och gjorde att man kände sig fast. Person D berättade 

att man på asylboende 2 cyklade på sommaren och hade busskort resten av året. Han 

förklarade också att asylboende 2 låg mer centralt än asylboende 1, vilket underlättade att ta 

sig dit man ville. 

 

Person B: ”Det var mest att man åkte till skolan och hem” 

 

Person C: ”Man kände sig fast i skogen” 

 

Kategori: Uppfattningar kring reglerna samt förhållandet mellan ungdomar och personal 

De koder som framkom i denna kategori är reglerna var jobbiga, anser idag reglerna bra, 

vilken personal påverkar och favoriter fanns. De regler som fanns på båda asylboendena var 

att man skulle städa sitt rum och någon gemensam yta varje vecka. Samtliga fyra ungdomar 

uttryckte att de tyckte att reglerna var jobbiga, men att de idag förstår varför reglerna fanns, 

samt att de var bra pga. att det inte skulle ha fungerat annars. Vidare ansåg alla att reglerna 

hölls olika hårt beroende på vilken personal som arbetade. 

 

Person C: ”Personalen hade sina favoriter bland ungdomarna, fast det hade ju även vi också 

(…) bland personalen alltså” 

 

Person B ”vad klagade man på egentligen, man hade det ju ändå jävligt bra om man tänker 

efter”  
 

Kategori: Asylprocessen är en extremt jobbig tid 

De koder som framkom i denna kategori är väntan på PUT, allting kretsade kring PUT, 

försvårande faktorer för personal, andra får avslag/PUT och tolksamtal och samtalskontakt. 

En gemensam upplevelse bland alla var att asylprocessen var en väldigt jobbig och 

påfrestande tid, då man väntade på besked om avslag eller PUT. Väntetiden för att få PUT såg 

väldigt olika ut för ungdomarna, man hade fått vänta allt från två månader till två år. Alla 

tankar kretsade kring om man skulle få stanna eller inte, och annat blev lidande, t.ex. skola, 

fritid och livet i övrigt. Man såg även de som fick avslag och var tvungna att åka hem samt de 

som fick PUT och fick flytta vidare, vilket upplevdes som extremt påfrestande. Alla nämnde 

även att personalen gjorde sitt bästa för att stötta, men att språket ställde till det då man inte 

kunde svenska, samt att man upplevde att personalen inte förstod vad man går igenom. Vidare 

användes endast tolk vid viktiga samtal eller om man mådde riktigt dåligt. Person B nämner 

även att han tilldelades en samtalskontakt när han mådde riktigt dåligt. 

 

Person D: ”Det var omöjligt när man inte kunde engelska och det var svårt att använda sig 

utav kroppsspråket för att beskriva hur man mådde” 

 

Person B: ”Vad är det för fel på mig? Varför får dom och inte jag? Jag fick hjälp när 

personalen märkte att jag inte kunde hantera det själv längre” 

 

Person A: ”Man fick hjälp av personalen med läxor, men man tänkte ändå varför ska man 

tänka på skolan och lära sig språket om man ändå inte kommer att få stanna?” 



 

 

Kategori: Gemenskapen på boendet är en betydande faktor 

De koder som framkom i denna kategori är underlätta asylprocess, vänner = familj, 

konflikter, oro och trivseln. Den gemensamma upplevelsen var att gruppen som bodde 

tillsammans på boendet påverkade väldigt mycket, och det var viktigt att man kom bra 

överens.  De sa även att när man bor flera individer tillsammans så uppstår konflikter och 

irritation, men att man samtidigt stödjer sig på varandra under asylprocessen då alla har 

mycket i tankarna. Alla tyckte att vänner är otroligt viktiga och att de blir som ens familj. 

 

Person A: ”Jag vet att det var en sak jag tyckte var jävligt störande, en person som alltid 

skulle lyssna på hög musik till frukost” 

 

Person C: ”Gruppen på boendet påverkar mycket, det var många som kom och gick, det är 

viktigt för en att ha en grupp som man trivs med (…) man blir som en familj” 

 

Kategori: Övriga åsikter om tiden på asylboende 

De koder om framkom i denna kategori är göra om asylboendetiden, bäst gemenskapen och 

värst väntan på PUT. Person B uttryckte att han hade kunnat göra om tiden på asylboendet, 

men att han då inte hade oroat sig för PUT, och menade att det skulle ha blivit en mycket 

bättre tid då. 

 

Person B: ”det var den bästa och den värsta tiden i mitt liv” 

 

4.1.3 Tema: tiden på PUT-boende 

Av de fem ungdomarna som deltog i intervjun var det endast en som hade vistas i PUT-

boende. 

 

Kategori: Skillnader mellan asylboende och PUT-boende 

De koder som framkom i denna kategori är strängare regler, klara sig, lugnare stämning, alla 

PUT och skillnader i aktiviteter. Person A uttryckte att han tyckte att det var strängare regler 

på PUT-boendet mot för på asylboende 2. Han menade bl.a. att man fick äta det som erbjöds 

och om man skulle till träningen fick man ta sig dit på egen hand. Man ville visa att man 

kunde klara sig själv, för att så småningom få flytta vidare. 

 

En gemensam upplevelse var att man tyckte att det verkade vara mer aktiviteter på PUT-

boendena mot för vad man hade på asylboendena. Man ansåg att det borde ha varit tvärtom, 

eftersom man mådde sämre under tiden på asylboendet. En annan gemensam upplevelse var 

att stämningen var lugnare på PUT- boendena mot för på asylboendena, eftersom alla som bor 

på PUT-boendena har fått PUT. 

 

Person A: ”Man är lite mer tryggare på ett PUT boende (…) livet börjar och man kunde 

koncentrera sig på skolan. Allting kändes lättare” 

 

Person A: ”Efter att man hade fått PUT blev allt 90% lättare” 

 

Person A: ”Det var lugnare på PUT-boendet, kanske kommer man lite närmare varandra (…) 

man kunde leva vidare när man hade fått det man ville (…) det var en lugnare stämning” 

 

Person C: ”Kanske meningen är att man ska klara sig själv (…) man ska inte vara van 

lördagspåsen” 



 

 

4.1.4 Tema: tiden på stödboende 

Av de ungdomar som ställde upp i intervjun var det fyra av fem som hade bott på stödboende. 

Två av dessa flyttade direkt från asylboende 1 till stödboende 1. En av dessa flyttade från 

transitboende direkt till stödboende 1 och den sista flyttade från asylboende 2 till stödboende 

2. 

 

Kategori: Upplevelser om flytt till stödboende och tiden på boendet 

De koder som framkom i denna kategori är förberedelser inför flytt till stödboende, personal 

bestämmer, redo för flytten?, platsbrist, tiden som asylsökande och erbjöds flytt efter PUT. 

Person B och person C var de som flyttade från asylboende 1 till stödboende 1. De berättar att 

de fick matlagningskurser inför flytten till stödboendet, samt göra ett slags test innan för att 

bevisa att de kunde klara sig själva. De berättade att de hade en önskad om att få bo 

tillsammans och då det inte fanns två platser på samma PUT-boende kom de själva på att de 

kanske kunde flytta till ett stödboende istället, vilket också personalen tyckte var en bra idé. 

 

Alla var överens om att det är personalen som bedömer i vilken grad man kan klara sig själv, 

och beroende på deras åsikt bestämdes det om man skulle få flytta till PUT- boende eller 

stödboende. De som hade bott på asylboende uttryckte att de kände sig redo för flytten till 

stödboende, och man kände att det var skönt att få bo i en lägenhet tillsammans med en annan 

ungdom. 

 

Person E fick flytta direkt från transitboende till stödboende 1, eftersom det inte fanns någon 

plats på asylboendena. Han uttryckte att han egentligen ville komma till ett gruppboende då. 

För att lära sig hur han skulle klara sig fick han hjälp av en kille som han delade lägenhet 

med, då han hade samma nationalitet som honom. Person E uttrycker även att han kunde 

engelska vilket gjorde att han kunde kommunicera med andra innan han hade lärt sig svenska. 

Han berättar att han i samband med att han fick PUT blev erbjuden att flytta till ett PUT-

boende, men att han då tackade nej, då han redan hade lärt sig att klara sig själv. 

 

Person E: ”Träffade andra på söndagar i personalens kontor (…) till en början hade man 

ingenstans att vara, var mycket på stödboendets kontor och spelade uno med personalen” 

 

Person E: ”På stödboendet så brydde sig inte de som hade PUT om vi som var asylsökande, 

eftersom vi hade svårt med språket, och de kunde svenska” 

 

Kategori: Upplevelser av personalens arbetssätt 

De koder som framkom i denna kategori är ökat ansvar, personal kontakt, kontakt med god 

man, bemanning nattetid och friheten. En gemensam upplevelse var att personalen alltid var 

med i början, till exempel då man skulle laga mat. Sedan släppte personalen på detta, och man 

fick själv söka hjälp om man behövde. Man berättar också att bemanningen på stödboendena 

var annorlunda mot för på gruppboendena. På stödboendena hade man ingen personal som 

arbetade nattetid, vilket ungdomarna inte tyckte var bra eftersom risken finns att det händer 

saker även på natten. De uppger även att personalen ringde hela tiden till ungdomarna och 

frågade vad de gjorde och vart de var. Vilket bidrog till att de hade en känsla av att personalen 

jagade en. Man hade större eget ansvar och det var inte lika stor kontroll från personalens sida 

när det gällde exempelvis skolan. Man tyckte att friheten var bra, men samtidigt jobbigt om 

man mådde dåligt, eftersom man inte sökte upp personalen på samma sätt som man gjorde på 

gruppboendena. Man tyckte även att kontakten med god man fungerade dåligt under tiden på 

stödboendena. 



 

 

Person B: ”Det var lättare att skolka från skolan när man bodde på stödboende” 

 

4.1.5 Tema: flytten till egen lägenhet och 18+verksamhet 

Av de fem ungdomarna som deltog i intervjun var det fyra av fem som flyttade från 

stödboende till egen lägenhet. En flyttade från PUT-boende till egen lägenhet. 

 

Kategori: Skillnader mellan att bo i egen lägenhet och tidigare boenden  

De koder som framkom i denna kategori är tråkigt, ingen större skillnad, var redo och 

gemenskapen. Person A flyttade från PUT-boende direkt till egen lägenhet. Han berättar att 

han tyckte att det var tråkigt att flytta från PUT-boende till egen lägenhet, då han kände sig 

ensam. De andra fyra ungdomarna uppger att de inte tycker att det var någon större skillnad 

att flytta från stödboende till egen lägenhet. En gemensam upplevelse var att man kände sig 

redo för flytten till egen lägenhet, men att man saknade gemenskapen på gruppboendena. 

 

Person A: ”Tråkigt att flytta från PUT-boende till egen lägenhet, man var själv” 

 

Person B & C: ”Det var ingen stor skillnad mot för att bo i stödboende, annat än att man är 

själv” 

 

Kategori: 18+ verksamhetens betydelse 

De koder som framkom i denna kategori är nybörjare, tryggt med. 18+, hjälper, en personal 

viktig och körkort. En gemensam upplevelse var att alla tyckte att 18+ verksamheten var bra 

för nybörjare, alltså de som inte hade bott i Sverige så länge. Vidare tyckte man att det är 

skönt att verksamheten finns och att de bryr sig, samt att de bland annat hjälper en med skolan 

och körkortet. Körkortet var något som alla var väldigt tacksamma över att de fått hjälp med, 

samt att det var något som upplevdes som väldigt viktigt. De berättar även ett en specifik 

personal på 18+ verksamheten varit väldigt betydelsefull för samtliga. Person B uppgav att 

denne person var enda anledningen till att han besökte 18+ verksamheten. 

 

Person E: ”Hon älskar vi, hon är förstående, när hon hjälper känner man att hon vill hjälpa, 

hon gör det inte för att hon ska få lön på kontot” 

 

Person A: ”Dom hjälper en med pass, körkort, arbetsförmedlingen och svårigheter med 

skolan” 

 

Person C ”Körkortet var nästa PUT” [Om att man blev lika glad som när man fick PUT] 

 

4.1.6 Tema: reflektioner och familjerelationer 

Kategori: Familjerelationer 

De koder som framkom i denna kategori är kontakt med familj, önskan om familjen och nog 

med sig själv. Av de ungdomar som deltog i intervjun hade tre av dem inte eftersökt sin familj, 

de två andra hade redan kontakt med sin familj när de anlände till Sverige. De berättar även 

att deras familjer flyttat till Sverige och att de bor tillsammans med dem idag. De som inte 

eftersökte sin familj uttryckte att det hade varit skönt att ha sina familjer i Sverige.  

 

Person A: ”Hade nog med att tänka på mig själv” [Under tiden på gruppboendena] 

 

Kategori: Tankar om nutiden 

De koder som framkom i denna kategori är skola, jobb, plugga vidare och stanna i Skellefteå. 



 

Av de fem ungdomarna som deltog i intervjun var det tre stycken som för tillfället läste på 

gymnasiet, målet för dessa var att gå ut sitt gymnasieprogram och få slutbetyg. De andra två 

som hade gått ut gymnasiet hade som mål att skaffa sig ett jobb och sedan plugga vidare. 

Samtliga hade även planer på att stanna kvar i Skellefteå ett tag. 

 

Person D: ”Det viktigaste just nu är utbildning, får se sen hur det blir” 

 

Kategori: Sammanfattande reflektioner 

De koder som framkom i denna kategori är glada genomfört resan, ej stanna, har växt, hittat 

sin plats, hemlängtan, tacksam, klara sig själv, hjälp att utvecklas, acceptera andra och 

asylsökande och PUTare. En gemensam upplevelse var att alla var glada att de hade 

genomfört den här resan. Man ansåg att man hade gjort många framsteg under resans gång, 

samt att man lärt känna många nya personer med olika nationaliteter. En annan viktig aspekt 

som ungdomarna lyfte var att de hade hittat sin plats i samhället. De ansåg även att det bästa 

med de olika boendena var att man hade fått bra hjälp, lärt sig klara sig själv och hittat sig 

själv. De uttryckte även att de tyckte att det var bra att man inte blandat asylsökande 

ungdomar med det som fått PUT. Man ansåg att det hade varit mycket svårare om det inte 

hade varit uppdelat, och att det är bra planerat att det är uppdelat. Samtliga uppger att de inte 

hade tänkt stanna kvar i Skellefteå från början, men att de nu ändrat sin åsikt. 

 

Person B: ”Jag är jävligt glad att jag har genomfört den här resan. Man är kvar för att man 

har hittat sin plats” 

 

Person C: ”Känns jättebra att jag kan klara mig själv. Man är kvar för att man har fått 

skellefteviruset och flyttar därför inte härifrån” 

 

Person C: ”Just nu är det hemlängtan som knäcker en (…) skulle vilja hälsa på alla (…) är 

väldigt tacksam för Sverige” 

 

Person A: ”Håller med, men man skulle inte vilja bo där” 

 

Person B: ”Man har lärt sig så mycket om sig själv och att acceptera andra” 

 

4.2 Redovisning av resultatet av telefonintervjuerna med personalen 

Resultatet är baserat på två intervjuer med personal från två olika stödboenden. Personal 1 

arbetar på stödboende 2 och personal 2 arbetar på stödboende 1. Resultatet redovisas i de 

kategorier som koderna har generat. 

 

Kategori: Utformning av stödboendena 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är bor två och två och 

kontaktperson. Andra koder som framkom där personalen uttryckt olika åsikter är personal 

kontakt och stödboende mer självständigt. Båda två av de intervjuade personal uppger att i 

stödboendena bor ungdomarna två och två i lägenheter, förutom i stödboende 2 där det finns 

två lägenheter där ungdomarna bor ensamma. De uppger även att alla ungdomar som bor på 

stödboendena ska ha en kontaktperson. Personal 2 uttrycker att man på stödboende 1 har som 

mål att personalen ska ha kontakt med ungdomarna minst varannan dag, samt att hon anser att 

stödboende är en boendeform som är mer självständig mot för gruppboendena. 

 

Kategori: Arbetet med vårdplanen och genomförandeplanen enligt BBIC 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är insatser utformas med ungdom 



 

god man, bas för personal arbete, vårdplan grund för genomförandeplan, ungdoms åsikt vid 

genomförandeplan viktig och genomförandeplan uppdateras regelbundet. Andra koder som 

framkom där personalen uttryckt olika åsikter är andra behov än soc.sekr vårdplan, i början, 

praktiskt inriktat och ungdomars motivation påverkar mål. Båda intervjupersonerna uttryckte 

att de kortsiktiga målen i arbetet med ungdomarna är insatser som utformas i 

genomförandeplanen tillsammans med ungdomen och dennes god man. Genomförandeplanen 

ska sedan stämma överens med vårdplanen som socialsekreteraren har upprättat. Man sa även 

att ungdomens åsikt är viktig i utformningen av genomförandeplanen, samt att denna ska 

följas upp regelbundet. Personal 1 uppger även att om de  själv eller ungdomen känner att 

socialsekreterarens vårdplan inte är tillräcklig så har de rätt att lägga till andra 

behovsområden. Personal 2 uppger att insatserna till en början är mer praktiskt inriktade, samt 

att de sedan övergår till mer samhällsinformation. Hon anser även att ungdomarnas 

motivation påverkar hur väl man når målen/insatserna. 

 

Personalen 1: ”...vi vill ju att ungdomen ska vara delaktig i detta, och ja men att även god 

man ska kunna säga till...” 

 

Personal 2: ”...till en början så är det ju kanske lite mer praktiska saker man behöver träna på 

(...) iallafall om man är ny både i landet och i en egen lägenhet (...) ….sen kanske det blir lite 

mer samhällsinformation då man har bott ett längre tag. Men det är som sagt sånt som måste 

uppdateras i den här genomförandeplanen då” 

 

Kategori: Långsiktiga målsättningar med arbetet  

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är ungdomars självständighet och 

vid 18 år klara eget boende. Andra koder som framkom som endast en personal uttryckt är 

stärka självkänsla och överlag klara sig bra. De båda intervjuade personal uppger att 

verksamheternas långsiktiga mål är att ungdomarna ska bli mer självständiga, samt att de ska 

klara ett eget boende vid 18-årsdagen. Personal 1 uppgav även att insatserna ska stärka 

ungdomarnas självkänsla. Personal 2 upplevde att de allra flesta ungdomar klarar sig i 

slutändan. 

 

Personal 1: ”...att de insatser som vi arbetar med,(…) ska spela roll i långa loppet... att man 

stärker självkänsla...” 

 

Personal 2: ”...alltså det såg ju bra ut för våra ungdomar så att det var (…) det var relativt 

många då som ändå hade gått ut gymnasieprogram eller var i ett gymnasieprogram...” 

 

Kategori: Uppfattningar om de olika boendena och tillhörande kriterier 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är förr var PUT krav och 

blandboende. Andra koder som framkom där personalen uttryckt olika åsikter är ej krav att 

klara sig, mognad eller nära 18 år, PUT-boende kriterier, andra kriterier, kriterier för flytt till 

stödboende, platsbristens konsekvenser, personal hjälp egen lägenhet. De båda intervjuade 

uppgav att det tidigare fanns ett krav att ungdomarna skulle ha PUT för att få flytta till ett 

stödboende, men att detta har förändrats. Stödboendena kallas idag för blandboende, med 

detta menas att även asylsökande ungdomar kan bo på stödboendena. Personal 1 uppgav att 

det inte fanns några krav på att klara sig själv för att få flytta till stödboende 2. Hon berättade 

vidare att det är cheferna som bestämmer vilka som får flytta in, och att man då kollar på 

mognad eller om ungdomen ifråga har nära till 18-årsdagen. 

 

Personal 1 uppgav även att det har funnits kriterier på PUT boendena för att få flytta till 



 

stödboendena, men att hon tror att det inte är så idag. Hon uppger dock att det fortfarande kan 

finnas personal som tänker att man ska kunna vissa saker, men är inte säker på detta. Hon 

berättar även att om man bor på asylboende tills man får PUT eller avslag och att man efter 

det antingen flyttar till ett PUT-boende eller till ett stödboende. 

 

Personal 2 uppger att det finns kriterier för att få flytta till stödboende 1. Hon menar bl.a. att 

ungdomarna ska ha nått till en viss nivå språkmässigt, ska kunna laga lite mat själva och ha 

lite baskunskaper för hur det fungerar i en lägenhet, samt att man måste vara minst 16 år för 

att bo där. Hon anser att anledningen till att stödboendena har blivit blandboenden är på grund 

av den rådande platsbristen på gruppboendena, vilket har bidragit till att det har blivit svårare 

att få verksamheterna enhetliga. Vidare berättar hon att personalen på stödboende 1 hjälper 

ungdomarna att skaffa egen lägenhet när det är dags för det. 

 

Personal 1: ”...chefsgruppen som bestämmer vilka som ska till stödboende 2 och dom tittar ju 

då på mognad då och … eller då de kommer direkt till oss från transitboende eller som 

kvotflykting då beror det på att de är någon som är ganska nära 18-års ålder” 

 

Personal 2: ”...vi har ju inte samma (...) alltså bara ungdomar som har fått PUT längre, det 

har blivit svårare att få det enhetligt, utan nu är det ju så att de har olika bakgrund och olika 

kunskaper med sig...” 

 

Kategori: Uppfattningar om Skellefteåmodellen 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är en kedja, gemensamt arbetssätt, 

tankar om det gemensamma arbetssättet, kriterier för 18+ och attraktivt att stanna. Andra 

koder som framkom där personalen uttryckt olika åsikter är styrkor fokus personal, 

utvecklingsområde vetenskapligt, styrkor fokus ungdomarna, helhetstänk, 18+ vuxenstöd, 

svårt med modellen och begreppets ursprung? De båda intervjuade uttryckte att 

Skellefteåmodellen står för både en kedja mellan de olika boendetyperna och ett gemensamt 

arbetssätt som utgår ifrån teorierna lösningsfokuserat och salutogent förhållningsätt. Båda 

personal hade tankar om det gemensamma arbetssättet. Personal 2 upplever att det har skiljt 

sig i arbetssätten mellan de olika boendena, men att det genom åren har börjat bli mer likt. 

Personal 1 upplever att det finns en stor okunskap kring arbetssätten som kan skapa 

konflikter. Exempel på detta var att en del pratat om ”friska ungdomar”. Båda nämner att 18+ 

verksamheten är något som ungdomarna har som insats från att dem fyller 18 år fram till 21 

år. Detta för att de ska få stöd i sin vardag när de flyttat till egen lägenhet om de har behov av 

det De uppger även att de tror att kommunens mål med Skellefteåmodellen är att ungdomarna 

ska känna att det är attraktivt att stanna kvar i Skellefteå. 

 

Personal 1 anser att modellens styrkor är att man kan utbyta erfarenheter mellan 

arbetsgrupperna, samt att man har stor erfarenhet. Vidare anser hon att ett utvecklingsområde 

är bristen på vetenskaplig kunskap, bl.a. nämner hon att endast en av fyra chefer har 

universitetsutbildning. Hon nämner även att en anledning till att 18+ verksamheten startades 

var pga. att lagstiftningen ändrades och gjorde att socialtjänsten hade ansvar för de 

ensamkommande fram till 21 års ålder istället för 18 års ålder.  

 

Personal 2 anser att styrkorna med modellen är att man ser ungdomens resurser istället för att 

se dem som offer. Hon upplever att det är svårt att prata om modellen, men hon anser att det 

är ett bra helhetstänkande med boendekedjan, samt att 18+ verksamheten är bra eftersom man 

inte helt utesluter ungdomarna från vuxenstöd efter att de fyllt 18 år. Hon nämner även att hon 

inte vet varifrån begreppet Skellefteåmodellen kommer ifrån, samt vem som ligger bakom 



 

det. 

 

Personal 1: ”... skelleftemodellen, det är ju, ja men det är väl den här tanken att det ska finnas 

som en kedja från transitboende och från gruppboenden (…) stödboenden och sen 18+ efter 

det” 

 

Personal 2: ”...det har blivit lite mer av ett begrepp den här Skellefteåmodellen... och jag vet 

inte heller vart de från början kommer ifrån...” 

 

Kategori: Personalens förhållningssätt samt teorier och metod 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är servera ej lösning, personal stöd 

i vardag, självständighet och utvecklingsområde salutogent. Andra koder som framkom där 

personalen uttryckt olika åsikter är praktiskt lösningsfokuserat, även riktad vägledning och 

socialpedagogik, gränser och tydlighet, teori ger förklaringsmodell, utbildning, 

tillvägagångssätt ORS, salutogent i praktiken och styrkor med teorierna. Utifrån det 

lösningsfokuserade förhållningssättet menade båda intervjuade att man inte ska servera 

lösningar till ungdomarna, utan finnas där som ett stöd i vardagen. Angående det salutogena 

förhållningssättet menade båda personal att ungdomarna ska lära sig att bli självständig. 

Vidare menade båda att man inte ska arbeta omhändertagande, utan se ungdomarnas styrkor 

samt att de är kapabla med mycket resurser. Båda personal menade att ett utvecklingsområde 

när det kommer till det salutogena förhållningssättet är att öka medvetenheten och kunskaper 

kring det, och jämföra detta mellan boendena eftersom det kan se olika ut i hur man arbetar.  

 

Personal 1 uttrycker att på grund av att hon har arbetat ett tag, inte reflekterar så mycket över 

hur hon arbetar praktiskt, men förklarar att hon brukar fundera över om man kan göra på ett 

annat sätt? Hon nämner vidare att saker löser sig trots att ungdomar inte tror det, utifrån sina 

erfarenheter. Hon berättar också att personalen på boendet håller på att utforma en 

arbetsmetod som heter riktad vägledning, samt att de även arbetar utifrån socialpedagogik 

utöver det gemensamma arbetssättet. Vidare nämner hon att det är viktigt att vara tydlig med 

gränser gentemot ungdomarna, att de ska veta att hon är personal och inte vän, man måste 

vara tydlig med detta. Det är dock viktigt att inte distansera sig och att även kunna använda 

sig av sina känslor i sin profession. Hon anser att styrkorna med teorierna är att man får en 

förklaringsmodell och ett syfte till varför man gör det man gör. 

 

Personal 2 nämner att man även använder sig av en skattningsmetod på boendet vid namn 

ORS, där ungdomen t.ex. får skatta sitt mående samt sina andra relationer på boendet. Hon 

uppger att skattningssamtalen ges en gång i veckan på gruppboendena och en gång i månaden 

på stödboendena. Hon berättar även att detta är en ny arbetsmetod som funnits i ungefär ett år. 

När det gäller att arbeta utifrån det salutogena förhållningssättet i praktiken uppger hon att det 

ständigt förs en diskussion bland personal hur mycket eget ansvar ungdomarna ska ta och vad 

personalen ska hjälpa till med. Man måste även alltid tänka på vad ungdomarna mår bäst av 

och hur de kommer att utvecklas på bästa sätt. Hon anser att styrkorna med teorierna är att 

man fokuserar på det som fungerar hos ungdomen och inte problemen, samt att man kan lära 

sig av varandra genom att diskutera och reflektera. Hon uppger även att man har ett nära 

samarbete med skolan och att det är viktigt att det fungerar så att alla kan få betyg, vilket hon 

upplever är målet för majoriteten av ungdomar. 

 

Personal 1: ”... jag var kontaktperson till en tjej som var, som var höggravid när hon kom och 

som födde barn och jag var med på förlossningen och det är ju klart att hon kom mig väldigt 

känslomässigt nära...” 



 

 

Kategori: Uppfattningar och arbetssätt kring ungdomarnas mående 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är överlag bra, ankomst dåligt, 

olika går upp och ner, handlingsplaner och BUP. Andra koder som framkom där personalen 

uttryckt olika åsikter är arbetssätt vid dåligt mående, rutiner vid dåligt mående, mindre 

konfliktytor, skillnader PUT-boende och Asylboende, asylprocessen och ungdomshälsan. De 

intervjuade upplever att de flesta ungdomarna mår bra överlag, men att det finns de som mår 

dåligt när de kommer till boendena. De båda menar dock att det ser väldigt olika ut när det 

gäller hur ungdomarna mår och att många har svackor emellanåt. Båda pekar på att det finns 

klara handlingsplaner att tillgå vid situationer som hot och våld eller vid suicidförsök. De 

uttrycker även att kontakt med BUP finns att tillgå om en ungdom visar tecken på att må 

väldigt dåligt. Vidare nämner båda att en remiss skickas till BUP i samråd med personalgrupp, 

cheferna, god man om detta är fallet. 

 

Personal 1 beskriver hur de arbetar när en ungdom mår dåligt. Hon förklarar att personalen då 

ger utrymme och att de inte vill förstärka det dåliga måendet, samt att det är väldigt viktigt att 

bygga en relation till ungdomen och ha positiva möten med utan en massa krav. Hon upplever 

även att, då ungdomarna bor två och två i lägenheter blir det färre konfliktytor än för de som 

bor i gruppboendena. 

 

Personal 2 upplever att man har mer aktiviteter på asylboendena än på PUT-boendena. Hon 

lyfter även att ungdomarnas mående påverkas negativt under asylprocessen. Hon anser att 

detta är en jobbig tid för dem, att det går mycket upp och ner i väntan på beslut och att man 

inte vet hur det ska bli samt att ungdomarna har mycket i tankarna. Hon upplever att de flesta 

blir väldigt glada i samband med besked om att de har fått PUT. Hon har även en upplevelse 

av att alla ungdomar som mår dåligt kanske inte alltid är intresserade av att söka hjälp, och 

menar att det kanske är något som man tar tag i senare i livet. Hon berättade även att kontakt i 

vissa fall kan tas med ungdomshälsan istället för med BUP när någon mår dåligt, hon anser 

även att det kan vara mindre laddat för ungdomarna att gå till Ungdomshälsan. 

 

Personal 1: ”... alla ungdomar är ju olika och att de finns dem som, som (…) som man liksom 

upplever (…) förmodligen har de (…) upp och nedgångar oavsett var dem skulle bo 

någonstans” 

 

Personal 2: ”... att man tänkte lite som att det är första instansen och att man vill på nåt sätt 

fånga upp ungdomarna eftersom man tänkte att de mådde rätt dåligt i början när de kom. Ja 

att man hittade på mer saker och aktiviteter än på PUT-hemmen...” 

 

Kategori: Uppfattningar kring familjens betydelse för ungdomarna, samt vem som ansvarar 

för eftersökning av dessa 

De gemensamma koderna som framkom i denna kategori är god mans ansvar, personal ger 

information och familj viktig. Andra koder som framkom där personalen uttryckt olika åsikter 

är personal ansvar, personal ej inblandad i kontakten, Röda korset, utan föräldrar och 

signifikanta andra. De intervjuade uppgav att det är god man som ansvarar för eventuell 

eftersökning av familj och släktingar, samt att personal ger ungdomarna information om detta, 

samt hur man går ska gå tillväga. De anser också att familjen är enormt viktig för ungdomarna 

och påverkar dem i allra högsta grad. 

 

Personal 1 uppger att personalen hjälper ungdomarna i kontakten med god man samt att de 

stödjer god man om det finns osäkerhet i hur man går tillväga. Hon uppger även att 



 

personalen i dagsläget inte är inblandad ungdomarnas kontakt med familjen. 

 

Personal 2 förklarar att det finns möjligheter att få hjälp av Röda Korset för att eftersöka 

familjen. Hon upplever också att barn och ungdomar utan föräldrar känns mer ensamma, men 

menar att en annan person kan bli väldigt viktig istället. 

 

Personal 1: ”... oavsett om du har en förälder eller inte, eller om föräldern är död, så spelar 

ju det jättestor roll i sitt inre liv, ehh, och att det, oavsett om man har kontakt eller inte så styr 

det ju ungdomen väldigt mycket i vad den gör, hur den tänker, hur den känner” 

 

Personal 2: ”... om man inte har någon förälder så kan det ju bli någon annan som blir väldigt 

viktig... om man t.ex. har syskon någonstans så blir ju dem väldigt viktiga. Ja man ersätter 

som det med någon annan släkting” 

 

5 Analys och slutsatser 
 

Inledningsvis kommer ungdomarnas intervju att analyseras. Detta följs sedan av en analys 

gjord på personalens intervjuer och avslutningsvis kommer slutsatser dras från samtliga 

intervjuer, där kommer även en jämförelse att göras mellan ungdomarnas och personalens 

uttalanden för att synliggöra vilka möjliga likheter och skillnader kan vara.  

 

5.1 Ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av sin tid i de olika boendetyperna 

Ungdomarna uttryckte att de ansåg att det var viktigt att kunna ta sig dit man ville utan att 

vara beroende av andra, vilket kan tolkas som att de ville uppnå självständighet och kunna 

klara sig själv. Alla ungdomarna uppgav att det är personalens bedömningar som avgör om 

man får flytta till ett PUT- boende eller ett stödboende efter man har fått PUT. Detta kan 

tolkas som att beroende på hur självständig man är avgörande för vilken typ av boende man 

får flytta till. Detta bekräftades ytterligare när ungdomarna berättade att de fick ett ökat ansvar 

efter att de bott en tid på stödboende och att de sen fick söka upp personal om de behövde 

stöd. Självständighet kan ses som en generell motståndsresurs enligt det salutogena 

förhållningssättet och kan motverka ohälsa (Antonovsky, 2005).  

 

Eftersom ungdomarna själva fick söka upp personalen kommer också det lösningsfokuserade 

förhållningsättet in här, då tanken är att ungdomarna själva ska hitta lösningarna på sina 

problem. I det lösningsfokuserade förhållningssättet pratar man om att man snarare ska hitta 

lösningar på problemen istället för att fokusera på orsakerna till problemet (Jackson & 

McKregow, 2007). Ett annat tecken på att ungdomarna använder sig av ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt, ett exempel på detta är när Person A som bott på PUT-boende och uppger att 

han ville visa att han kunde klara sig själv för att sen få flytta vidare. Han hade även en 

upplevelse av att reglerna var strängare på PUT-boendet än på asylboendet och det kan också 

tolkas som ett exempel på att tanken med de olika boendena är att man ska uppnå en högre 

grad av självständighet för att sedan kunna klara sig själv i livet. Också detta, som tidigare 

nämnts kan tolkas som en generell motståndsresurs. 

 

Person A flyttade direkt från PUT boende till egen lägenhet vilket han upplevde som tråkigt 

och flytten som ett stort steg. De andra som flyttade från stödboende tyckte inte att steget till 

egen lägenhet var någon större skillnad mot för att bo i stödboende. Person A var också den 

som kände ett större behov av 18+ verksamhetens hjälp än de övriga, hans självständighet var 

kanske inte lika utvecklad som de andras. Enligt det salutogena förhållningssättet ska man 

utgå från det som fungerar bra och se en individs resurser (Hanson, 2010). Det är alltså viktigt 



 

att finnas där och stötta för att förstärka det som fungerar och därför är det av yttersta vikt att 

18+ verksamheten finns där för de som känner att de har ett behov av hjälp. 

 

Ungdomarna uttryckte att de ansåg att reglerna som fanns på boendena var jobbiga men att 

när de nu tittar tillbaka på den tiden så har man förståelse för att det fanns regler och de förstår 

nu syftet med att reglerna fanns. Ungdomarna ansåg även att asylprocessen var en extremt 

jobbig tid i deras liv, och att man mådde dåligt under den tiden. De uttrycker att allt blev 

lidande, och att det alltid fanns i ens tankar, men eftersom de har tagit sig igenom den tiden 

och kan se tillbaka på detta som något positivt visar på en hög KASAM hos ungdomarna 

(Antonovsky, 2005). Sammanfattningsvis uttryckte ungdomarna att de är glada att de har 

genomfört resan mellan de olika boendetyperna och att det har varit lärorikt.  

 

Ungdomarna berättade dock att de hade en upplevelse av att personalen jagade en ibland när 

man bodde på stödboende vilken man kan anse är en motsättning till det salutogena 

förhållningssättet.  

 

Ungdomarna uttryckte att de hade sina favoriter bland personalen samt att personalen hade 

favoriter bland ungdomarna. Man ansåg att detta var något naturligt samt att man kom bättre 

överens med vissa. En annan sak som lyftes var att man ansåg att personalen gjorde sitt bästa 

men på grund av språkkrock och upplevelser av att personalen inte riktigt förstår, försvårade 

för att de skulle kunna hjälpa en under asylprocessen. Någonting som lyftes som en 

underlättande faktor kring asylprocessen var gemenskapen på boendet, en bra gemenskap var 

även viktig och man ansåg att ens vänner blev som ens familj. Person E berättar att han fick 

mycket hjälp av en kille som han delade lägenhet. Denna blev en betydelsefull person i hans 

vardag. En gemensam upplevelse för ungdomarna var att en personal på 18+verksamheten har 

kommit att ha stor betydelse för alla. I symbolisk interaktionism pratar man om att människan 

är en social varelse och lär sig samhällets normer och förväntningar genom signifikanta vuxna 

och andra. Dessa signifikanta andra är personer som man bryr sig om, lyssnar till och tar efter 

i lämpliga avseenden (Trost & Levin, 2010). Personalen och ungdomarnas vänner på 

boendena tolkas här som deras signifikanta andra som hjälper dem framåt i vardagen. I en 

studie rörande asylsökande fann man att social tillhörighet och sociala kontakter främjar hälsa 

och välbefinnande (Björnberg, 2012). 

 

För samtliga av ungdomarna är familjen betydelsefull oavsett om de bor här eller om man inte 

har någon kontakt med dem. Av dem som inte har kontakt med sin familj kan man tolka att 

det finns andra personer som har varit betydelsefulla för dem. De två som har haft kontakt 

med sin familj under hela tiden som de bott i Sverige har varit ifrån sina familjer en längre tid, 

men man kan uttolka att de varit oerhört viktigt för dem att få sina familjer till Sverige. Detta 

kan förstås genom anknytningsteorin. Enligt teorin har man som spädbarn ett medfött behov 

av att knyta an till en vuxen person för att överleva (Hwang & Nilsson, 2011). De man knyter 

an till behöver nödvändigtvis inte vara till de biologiska föräldrarna. Att ha egna barn anses, 

med andra ord, inte vara ett krav för att kunna utveckla en omsorgsförmåga (Broberg et al., 

2009). Alltså kan man uttolka att anknytningen som ungdomarna har till sina föräldrar spelar 

stor roll i varför de är så betydelsefulla för dem, men även att de som har någon annan viktig 

vuxen i sitt liv så som boendepersonal som de knutit an till efter ankomsten till Sverige.  

 

En anledning till varför asylsökande ungdomar får flytta till stödboende enligt ungdomarna är 

på grund av platsbrist på asylboendena. Detta var något som man upplevde som negativt då 

exempelvis personalen på stödboendena arbetar nattetid, vilket gör att det inte finns någon att 

vända sig till om man skulle må dåligt, och detta är något som man ständigt gör under 



 

asylprocessen och därför behöver hjälp och stöttning. Anledningen till att platsbristen har 

uppstått är enligt Migrationsverket för att de har kortare handläggningstider för de som är 

ensamkommande och ansöker som asyl (Migrationsverket, 2012b).  

 

5.2 Personalens uppfattningar och beskrivningar av arbetssättet som råder, samt 

begreppet Skellefteåmodellen   
Båda personal ansåg att stödboende är en mer självständig boendeform än gruppboendena och 

att man här förbereder för flytt till egen lägenhet. De uttrycker även att verksamheternas 

långsiktiga mål är att uppnå självständighet bland ungdomarna så att de så småningom kan 

klara ett eget boende. Enligt det salutogena förhållningssättet kan självständighet vara en 

generell motståndsresurs som hjälper till att motverka eventuell ohälsa (Antonovsky, 2005). 

 

Båda personal uppger att varje ungdom har en kontaktperson som ska fungera som stöd i 

ungdomarnas vardag. En bra relation mellan kontaktperson och ungdom eftersträvas också. 

Eftersom relationen är det viktiga kan man tolka att tanken är att ungdomen ska uppfatta 

kontaktpersonen som en signifikant annan. I symbolisk interaktionism pratar man om att 

människan är en social varelse och lär sig samhällets normer och förväntningar genom 

signifikanta vuxna och andra. Dessa signifikanta andra är personer som man bryr sig om, 

lyssnar till och tar efter i lämpliga avseenden (Trost & Levin, 2010). Ett tydligt exempel på 

när en personal utvecklar en stark relation till en ungdom var när Personal 1 berättade att hon 

varit kontaktperson till en höggravid tjej som hon kom känslomässigt väldigt nära och blev 

betydelsefull för. Hon uttryckte även att många svåra situationer uppkom i och med detta, 

men att det är viktigt med tydlighet och gränser gentemot ungdomarna, att de vet att hon är 

personal och inte vän för deras egen skull. Detta kan också tolkas som ett steg i personalens 

mål att uppnå självständighet hos ungdomarna, då de vill göra ungdomarna medvetna om att 

personalens stöd inte alltid kommer att finnas och att de så småningom kommer att behöva 

klara sig på egen hand. Vidare menade båda att man inte ska arbeta omhändertagande utan se 

ungdomarna som kapabla med mycket resurser. Inom det salutogena förhållningssättet anser 

man att varje människa har resurser och värden som är viktiga att ta tillvara på. Man menar 

även att människans syn på sig själv till största delen påverkas av hur denne blir sedd och 

uppfattad av andra människor (Hanson, 2010). Ett annat exempel på när ungdomarna 

uppfattas som kapabla, resursstarka och att de kan ta ansvar för sitt eget liv är när båda 

personal uppgav att ungdomarna är delaktiga i utformningen av genomförandeplanen som rör 

dem själva. Detta förtydligas ytterligare då båda personal uttrycker sig hur de ser på 

ungdomarnas mående och hur man kan arbeta med detta. De menar att ungdomarna överlag 

mår bra, och detta tyder på att man vill se styrkorna hos ungdomarna, och inte problemen. 

Personal 1 uttryckte att man ska ge ungdomarna utrymme om dem mår dåligt och inte 

förstärka det dåliga måendet. 

 

Personal 2 uttryckte att hennes upplevelse är att de flesta ungdomarna klarar sig bra och att 

det går bra för dem samt att många slutför gymnasiet eller har påbörjat det. Detta kan tolkas 

som att man genom att ha arbetat utifrån det salutogena förhållningssättet och sett det som 

fungerar hos ungdomarna och stärkt det, har fått dem att utvecklas positivt.  

 

Personal 2 upplevde att det var mer aktiviteter på asylboendena för att man ville fånga upp 

dem eftersom man visste att de mådde dåligt då. Enligt en avhandling rörande 

ensamkommande barn och ungdomar kom man fram till att många av dessa mådde dåligt vid 

ankomsten till Sverige, men att när de hade gjort en uppföljning tio år senare såg att de flesta 

kommit ur detta och har hittat sin plats i samhället (Hessle, 2009). Vidare säger även en studie 

baserad på asylsökande familjer att en underlättande faktor under asylprocessen kan vara 



 

social tillhörighet (Björnberg, 2012). Det kan tolkas att personalens tanke med mer aktiviteter 

på asylboendet kan vara att de ville underlätta ungdomarnas asylprocess.  

 

Personal 1 upplever att det råder stor okunskap bland personalen när det gäller hur man tolkar 

det salutogena förhållningssättet exempel på detta är att det finns de som använder uttrycket 

”friska ungdomar”. Båda personal uttryckte en önskan om att öka medvetenheten kring det 

salutogena förhållningssättet. Grundinställningen inom det salutogena perspektivet är att varje 

människa har hälsa, mer eller mindre, och det viktiga är att se denna hälsa och försöka förstå 

vad som skapar den (Hanson, 2010). 

 

Personal 1 menar att oavsett var föräldrarna finns, om de är döda eller i livet så spelar de stor 

roll i ungdomens liv. Den ursprungliga utgångspunkten i anknytningsteorin var att man utgick 

från relationen mellan barnet och de biologiska föräldrarna, eftersom denna relation sågs som 

mest självklar ur ett etologiskt perspektiv (Broberg et al., 2009). Vidare har ett spädbarn ett 

medfött behov av att söka närhet och kontakt med människor i dennes omgivning. En 

konsekvens av detta är att barnet inte kan låta bli att knyta an till en vuxen person. Man måste 

betrakta detta utifrån att barnets överlevnad berott på att denna befunnit sig i närheten av sina 

beskyddande föräldrar (Hwang & Nilsson, 2011). Detta kan tolkas som anledningen till varför 

föräldrarna spelar stor roll i ungdomarnas liv. Dock behöver de som man knyter an till 

nödvändigtvis inte vara till de biologiska föräldrarna. Att ha egna barn anses, med andra ord, 

inte vara ett krav för att kunna utveckla en omsorgsförmåga (Broberg et al., 2009). Detta kan 

kopplas till när personal 2 uttryckte sin upplevelse om att de ungdomar som inte har någon 

förälder brukar finna andra betydelsefulla personer i sina liv istället. Vidare skulle detta även 

kunna kopplas till teorin symbolisk interaktionism där man pratar om signifikanta andra. 

 

Båda personal uttryckte att man inte ska servera lösningarna till ungdomarna utan finns som 

stöd för dem. Ungdomarnas förslag på insatser i genomförandeplanen skapar en möjlighet till 

att få ge förslag på lösningar till sina egna problem. Vilket tyder på ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt, där man pratar om att hitta lösningar på sina problem istället för att 

koncentrera sig på orsakerna till varför problemen skapas (Jackson & McKregow, 2007). 

Vidare uppgav personal 2 att man på boendet använder sig utav skattningssamtal där 

ungdomarna bland annat får skatta hur de mår. Ungdomarna får sedan se sin egen utveckling 

på papper och se vad de behöver utveckla och jobba vidare med, även här ges ungdomarna 

chans att finna lösningar på sina egna problem. Ett annat exempel på ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt var när personalen uppgav att ansvaret att eftersöka familj ligger på god man, 

ungdomen får i sin tur ta hjälp av god man och Röda korset för att eftersöka sin familj, alltså 

är det upp till ungdomen själv att bestämma om denne vill göra eftersökningar av sin familj. 

 

Personal 2 menade att platsbristen som råder på gruppboendena påverkar verksamheternas 

utformningar och det blir svårare att hålla dem enhetliga. Anledningen till att det råder 

platsbrist på boendena är enligt Migrationsverket för att de har kortat ner sina 

handläggningstider när det gäller asylansökningar rörande ensamkommande barn och 

ungdomar (Migrationsverket, 2012). 

 

5.3 Slutsatser 

En slutsats som kan dras utifrån både ungdomarnas och personalens uttalanden är att det är 

viktigt att uppnå självständighet. Ungdomarna ville bli självständiga och detta är även 

personalens långsiktiga mål med sitt arbete. 

 

Både ungdomarnas och personalens uttalanden uttrycker att man använder sig av ett 



 

lösningsfokuseras förhållningssätt i många situationer. Det lösningsfokuserade 

förhållningssättet är en del av arbetssättet som råder på de olika boendetyperna och budskapet 

i detta tycks även nå fram till ungdomarna som anpassar sig efter detta. Den andra delen av 

det gemensamma arbetssättet är att man arbetar efter det salutogena förhållningssättet där 

grundtanken är att se ungdomarna som kapabla och resursstarka samt det som fungerar bra 

hos dessa. En viss okunskap råder dock bland personal hur man ska tolka det salutogena 

förhållningssättet enligt intervjuad personal. Förutom dessa två förhållningssätt verkar det 

även variera lite mellan boendena vilka teorier man säger sig arbeta efter mer, men man kan 

konstatera att det är dessa två som bildar det gemensamma arbetssättet i Skellefteå kommun.  

 

En tid som påverkat ungdomarna mycket är asylprocessen, som för dem innebar en väldigt 

jobbig tid. Detta är även något som personalen bekräftar i sina uttalanden. Det fanns även 

faktorer som försvårade personalens arbete i att stötta ungdomarna under den här tiden. Dessa 

var bl.a. att ungdomarna inte kunde svenska och för att ungdomarna hade en upplevelse av att 

personalen inte kunde sätta sig in i deras situation. 

 

Man kan se att ungdomarnas familj är mycket betydelsefull för dem samt att även andra 

personer i ungdomarnas omgivning blivit betydelsefulla för i deras utveckling, detta styrks i 

både ungdomarnas och personalens uttalanden. 

 

En motsättning som fanns mellan ungdomarna och personalen var att ungdomarna ansåg att 

det var mer aktiviteter på PUT-boendena än på asylboendena. Personalen som uttalade sig i 

den här frågan menade att det istället var tvärtom och att tanken kring detta var att 

ungdomarna möjligtvis mådde sämre när de var mitt uppe i asylprocessen. 

 

Det går att utläsa i ungdomarnas och personalens uttalanden att tanken med boendekedjan 

som representerar Skellefteåmodellen är att barnen och ungdomarna ska förberedas inför att 

klara sig själv i en egen lägenhet och komma in i samhället. Man kan se den här kedjan som 

en trappa där varje trappsteg uppåt innebär ökad självständighet och eget ansvar. En 

upplevelse finns att de flesta ungdomar klarar sig bra efter att ha flyttat ut i egen lägenhet. Det 

anses att 18+ verksamheten bedriver en bra verksamhet för de ungdomar som känner att de 

behöver fortsatt stöd, enligt både ungdomarna och personalen. 

 

Det kan dock konstateras att platsbristen som råder på asylboendena påverkar de asylsökande 

ungdomarna negativt samt verksamheternas utformning. Även Skellefteå kommuns 

verksamheter för ensamkommande barn och ungdomar drabbas av platsbristen. Personalen 

uppger att tanken med boendekedjan är att asylsökande ungdomar i första hand ska bo på 

asylboenden fram tills de får PUT, men att platsbristen försvårar denna möjlighet i vissa fall.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån de intervjuades utsaga konstateras att de flesta av 

ungdomarnas upplevelser av att ha bott på de olika gruppboendena har varit positiva och de är 

väldigt tacksamma över den hjälp de har fått. 

 

6 Diskussion 

 
Här diskuteras studiens innehåll utifrån författarnas egna tankar och reflektioner som 

uppkommit under arbetets gång samt att förslag på fortsatt forskning också kommer att 

exemplifieras. 

 

6.1 Avslutande resonemang 



 

Vi anser oss, så här i efterhand, nöjda med studiens valda ämne. Det har varit intressant och 

lärorikt att undersöka hur ensamkommande ungdomar upplever sin tid av att ha bott på de 

olika boendetyperna, samt personalens arbetssätt kring detta. Trots tidigare erfarenheter av 

arbetet med ensamkommande barn och ungdomar har vi lärt oss en hel del och fått en större 

inblick i hur arbetet med ensamkommande kan se ut, samt fått ta del av ungdomars egna 

upplevelser av detta, vilket vi är tacksamma över. 

 
Syftet med studien var att belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina 

upplevelser och erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper som ingår i 

Skellefteåmodellen samt undersöka de arbetssätt som representerar modellen. 

Frågeställningarna var vad ungdomar har för positiva och negativa upplevelser och 

erfarenheter av sin tid i de olika boendetyperna, samt hur personalen som arbetar med 

målgruppen beskriver arbetssättet som representerar modellen. Vi anser oss ha besvarat vårt 

syfte och även funnit svar på samtliga av frågeställningarna. Svaren på syftet och 

frågeställningarna finns besvarat i resultatkapitlet, där intervjupersonernas resonemang och 

reflektioner tydligt framgår utifrån intervjumaterialet. 

 

Utformningen av metodkapitlet är något som vi är nöjda med och som ger läsare en detaljerad 

bild över hur vi som författare gått tillväga, från början till slut samt hur vi bland annat 

förhållit oss till de etiska aspekterna. Vår målsättning har varit att på ett relativ enkelt sätt 

beskriva studiens gång och reflektera kring fördelar och nackdelar vilket vi också anser ökar 

studiens kvalité.  

 
Vi har letat efter relevanta teorier och begrepp för att styrka våra resultat i analysen och vi har 

hittat ett flertal, men vi har inte funnit tillräckligt många för att kunna styrka exakt alla 

resultat. Vissa av resultaten har även varit så pass självklara att det hade känts konstlat att 

försöka koppla dessa till någon form av teori. Vi anser oss dock nöjda med de teorier som vi 

har hittat och upplever att de kan kopplas till de resultat som är mest centralt. 

 

Till en början hade vi tänkt utforma ett sammanflätat kapitel där analys och resultat redovisats 

tillsammans, men komplikationer uppstod och vi valde istället att utforma två skilda kapitel 

ett för resultat och ett för analys och slutsatser. Det kan tänkas att detta försvårar för läsaren 

att uttyda vad vi kommit fram till och vad som är kopplat till vad, men vi är ändå nöjda med 

hur det till slut blev. 

 

Något som vi har reflekterat över är hur det kommer sig att de ungdomar som vi har intervjuat 

har klarat sig bra. Även personalen har styrkt att de flesta ungdomarna klarar sig själv och sitt 

eget boende efter de fyllt 18 år. Vi anser att de teorier som vi har valt ger oss en del svar på 

detta, dock skulle det vara intressant att hitta fler teorier som skulle kunna bidra till en mer 

alternativ tolkning.  

 

Vi har uppmärksammat att de upplevelser och erfarenheter som varit starkast för de ungdomar 

som vi har intervjuat är att asylprocessen är en jobbig tid och att gemenskapen på boendena 

och ens vänner är väldigt viktiga under hela resan. Vi blev även positivt överraskade att 

samtliga ungdomar var så tacksamma över den här resan som de genomfört och att deras 

upplevelser till största del varit positiva.  

 

När det kommer till personalens arbetssätt på boendena har det varit svårt att uppfatta vad 

Skellefteåmodellen egentligen står för eftersom vi inte har hittat någon utvärdering av denna 

samt att det även visat sig att personalen kan vara osäkra på vad begreppet står för. Vi anser 



 

att teorierna som personalen säger sig arbeta utifrån är bra för en gynnsam utveckling för de 

ensamkommande barnen och ungdomarna, men att det dock är viktigt att alla har en tydlig 

och gemensam bild över hur arbetet ska utföras, för att uppnå bästa möjliga effekt. En viktig 

aspekt att diskutera här är även vad vi anser om platsbristen som råder på de olika 

boendetyperna. Vår upplevelse är att platsbristen påverkar både utformningen av boendena 

samt de asylsökande barnen och ungdomarna. Vi ser detta som en framtida utmaning för 

personalen att ta sig an, eftersom vi tror att platsbristen inte kommer att avta i och med den 

ökning av asylsökande barn och ungdomar som Migrationsverket ser. Det är därför viktigt att 

fortsätta utveckla verksamheterna för att kunna anpassa dessa så att inte barn och ungdomar 

kommer i kläm i framtiden. 

 

Arbetet med studien har överlag gått väldigt bra, och vi anser oss vara nöjda med resultatet, 

förhoppningsvis gav den dig som läsare en bra inblick i hur arbetet med ensamkommande 

barn och ungdomar kan se ut samt ungdomarnas egna uppfattningar av detta. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt är forskningen kring ensamkommande barn och ungdomar idag väldigt 

begränsad i många aspekter. Migrationsverket ser även en ökning i hur många 

ensamkommande som kommer att komma i år och beräknar även att detta kommer att 

fortsätta framöver. Därför känns det angeläget att utöka kunskapen som finns kring dessa. Ett 

förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en mer omfattande studie av 

Skellefteåmodellen och då rikta sig till ett större urval för att få säkrare resultat. Eftersom det 

varit svårt att hitta någon form av utvärdering av modellen anses det finnas stort behov att 

utvärdera denna mer ingående för att bedöma om arbetssättet är effektivt och för att belysa det 

som fungerar bra och vilka eventuella utvecklingsområden som kan finnas. 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att belysa hur de ensamkommande ungdomarna 

klarar sig när de väl kommer ut i eget boende samt göra mer uppföljningar runt dessa efter att 

de har varit i Sverige i några år. Frågor som man kan ställa sig är om de lyckas slutföra skola, 

skaffa sig ett arbete, studera vidare och anpassa sig till samhället? Detta känns väldigt 

angeläget för att veta om det arbete som utförs med ensamkommande barn och ungdomar i de 

olika kommunerna i Sverige är gynnsamt.  
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Bilaga.1  

Organisationsbild Skellefteåkommun 

 

Boende: Falmarksgårdens 

asylhem 

Origo Ankaret Norrskenet Argos Tellus 18+ Noor 

Ankomstboende 

Antal 

platser: 

9 10 7 8 6 14   

Åldersgrupp: 14 – 16 år 16 – 

17 år 

13 – 17 

år 

13 – 17 år 16 – 

17 år 

17 år   

Chef: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  1,0 

Bitr.chef: 1,0 0,5 0 0 0,5 1,0   

 Beh.ass: 9,0 9,0 7,0 7,0 4,0 7,0 6,5 9,0 

 

Beh.ass – Behandlingsassistent 

Bitr.chef – Biträdande chef  



 

Bilaga. 2 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet som valt att skriva vår C-uppsats om 

ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med den här studien är att belysa hur 

ensamkommande barn och ungdomar beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att ha 

bott på grupphem i Skellefteå kommun. Vi söker därför dig som skulle vara intresserad av att 

delta i en intervju med andra ungdomar där du får utbyta tankar och idéer med de andra och 

svara på ett antal frågor angående din tid på de olika boendena innan du flyttade till egen 

lägenhet.  

Vi vill träffa dig en gång och beräknar att det kommer att ta mellan 1 – 2 timmar. När du 

anmäler dig kan du ge förslag på vilken dag och tid som skulle passa dig bäst. Lokal och 

datum återkommer vi med när vi vet hur många som skulle vara intresserade och vilken dag 

som passar de flesta.  

Intervjun kommer att vara på dina egna villkor, dvs. att det är du själv som bestämmer vad du 

vill berätta för oss. Efter att du har anmält dig och du av någon anledning skulle ändra dig är 

det helt okej att avboka intervjun. 

Vidare vill vi informera dig om att det du berättar för oss kommer inte att kunna spåras till 

dig. Vi kommer exempelvis att ändra personuppgifter som namn och ålder samt vilket 

gruppboende du har bott på. 

Under arbetets gång kommer vår handledare att hjälpa oss. Detta innebär att hon inte kommer 

att veta vilka personer som deltar eller har deltagit i intervjuerna, men hon kommer att få läsa 

textstycken tagna ur dessa. Den färdiga C-uppsatsen kommer att läsas av våra 

studentkamrater, läraren som sätter ett förslag till betyg och läraren som examinerar 

uppsatsen. Universitetet har som krav att vi ska publicera den färdigställda uppsatsen i en 

databas vid namn DIVA. När vi har arbetat klart med uppsatsen kommer vi att radera den 

information som du har lämnat till oss. Med andra ord kommer detta material endast användas 

till vår uppsats och det är bara vi som kommer att ha tillgång till det under tiden vi skriver. 

Vi hoppas att det är okej att vi får spela in intervjun, om du inte vill det så accepterar vi det. 

Om det är någonting vi undrar över efter att vi har genomfört intervjun hoppas vi att det är 

okej att kontakta dig för ytterligare frågor.  

Vi vill att du anmäler dig till oss senast 26/10-12, i anmälan vill vi ha ditt namn och 

telefonnummer. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar: 

Jonna Lindgren Malin Wikström 

Mail: jontso@hotmail.com Tel: 072 2038569 

 

 

 

mailto:jontso@hotmail.com


 

Bilaga. 3 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet som valt att skriva vår C-uppsats om 

ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med den här studien är att belysa hur 

ensamkommande barn och ungdomar beskriver sina upplevelser och erfarenheter under sin 

utveckling via gången mellan de olika boendetyperna som ingår i Skellefteåmodellen. Vi vill 

även utforska hur boendepersonalen beskriver arbetet som utförs utifrån modellen samt hur 

teorier och metoder används i det praktiska arbetet. 

Vi söker därför dig som arbetar som behandlingsassistent i något av Skellefteå kommuns 

grupphem för ensamkommande barn och ungdomar. Detta för att vi tänker oss att denna 

yrkesroll kan ge oss en tydligare bild av hur arbetet går till i praktiken. Du får gärna ha några 

års erfarenhet av arbetet för att du ska kunna ge en nyanserad bild av hur arbetet går till.  

Av praktiska skäl har vi tänkt oss en telefonintervju. Vi känner att det blir den bästa lösningen 

då vi är bosatta i Umeå och för att vi ska hitta någon tid som passar alla. Vi beräknar att 

intervjun kommer att ta mellan 45 min till en timme. 

Intervjutillfället kommer att vara på dina villkor, dvs. att det är du själv som bestämmer vad 

du vill berätta för oss. Vidare är vi flexibla och ställer upp när du har tid. Efter att du har 

anmält dig och du av någon anledning skulle ändra dig är det helt okej att avboka intervjun. 

Vidare vill vi informera dig om att den informationen du lämnar till oss kommer inte att 

kunna spåras till dig. Vi kommer exempelvis att ändra personuppgifter som namn och ålder 

samt vilket gruppboende du arbetar på när vi sammanställer materialet. 

Under arbetets gång kommer vår tilldelade handledare att vägleda oss. Detta innebär att hon 

inte kommer att veta vilka personer som deltar eller har deltagit i intervjuerna, men hon 

kommer att få läsa textstycken tagna ur intervjuerna. Den färdigställda C-uppsatsen kommer 

att granskas av studentkamrater, läraren som sätter ett förslag till betyg och läraren som 

examinerar uppsatsen. Institutionen för socialt arbete har som krav att vi ska publicera den 

färdigställda uppsatsen i en databas vid namn DIVA. När vi har arbetat klart med uppsatsen 

kommer vi att radera den information som ni har lämnat till oss. Med andra ord kommer detta 

material endast användas till vår uppsats och det är bara vi som kommer att ha tillgång till det 

under uppsatsskrivandet. 

Vi hoppas att det är okej att vi får spela in intervjuerna, om inte accepterar vi detta. När vi 

skrivit ner intervjun kommer vi även att skicka tillbaka den till dig för ditt godkännande, dvs. 

om det är något du tycker att vi uppfattat fel och måste ändra. Om det är någonting vi undrar 

över efter att vi har genomfört intervjun hoppas vi att det är okej att kontakta dig för 

kompletterande frågor. 

Vi vill att du anmäler dig till oss senast 26/10-12, nämn gärna i anmälan vilket grupphem du 

arbetar på, samt ditt namn och telefonnummer. Vid eventuella frågor är du välkommen att 

höra av dig till angiven mail eller telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar: 

Jonna Lindgren Malin Wikström 

Mail: jontso@hotmail.com Tel: 072 2038569 

mailto:jontso@hotmail.com


 

Bilaga. 4 

Intervjuguide till ungdomar 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur länge har du bott i egen lägenhet? 

 

1. Tiden på Ankomst/Transitboende 

- Hur lång tid bodde du här? 

- Hur var ditt första intryck? 

- Hur trivdes du här? 

- Hur var gemenskapen? kom många, flyttade många?  

- Aktiviteter? 

- Negativa och positiva upplevelser, sammanfattning 

- Någon som vill tillägga något? 

 

2. Tiden på Asylboende 

- Hur var övergången från ankomstboende till asylboende? Upplevelser och erfarenheter 

positiva/negativa? Märkbar skillnad? 

- Skolan 

- Kompisar 

- Andra som bodde på boendet 

- Fritidsaktiviteter 

- Anordnade boendet aktiviteter?  

- Personal 

- Eftersökning av släktingar och familj 

- Hur var gemenskapen på boendet? 

- Hur lång tid tog det att få PUT? 



 

- Positiva och negativa erfarenheter och upplevelser, sammanfattning 

- Någon som vill tillägga något? 

 

3. Tiden på PUT-boende 

- Fanns det några skillnader mellan att bo på Asyl och PUT boende? 

- Hur var detta att flytta från Asyl till PUT? 

- Vad var den mest märkbara skillnaden mellan de olika grupphemstyperna? Ex. lugnare 

på PUT mot för Asylboende? 

- Skola 

- Fritidsaktiviteter 

- Anordnade boendet aktiviteter? 

- Hur var gemenskapen på boendet? 

- Positiva och negativa erfarenheter och upplevelser, sammanfattning 

- Någon som vill tillägga något? 

 

4. Tiden på Stödboende 

- Hur var förberedelserna från förra boendet inför flytt till stödboende? 

- Hur upplevde du steget att flytta till egen lägenhet med en annan ungdom? Var du redo 

att flytta? Kunde du klara dig själv? 

- Hur fungerade det med personal? Kom de och hälsade på, fick man det hjälp och stöd 

man behövde? 

- Skolan 

- Fritidsaktiviter  

- Ordnade boendet några aktiviteter? 

- Hur var gemenskapen på boendet? 

- Var det svårt att lära känna nya i och med förflyttningar till andra ställen? 

- Positiva och negativa erfarenheter och upplevelser 

- Någon som vill tillägga något? 

 

 



 

5. Flytt till egen lägenhet, 18+ 

- Förberedelser av flytt till egen lgh från förra boendet? 

- Hur upplevdes flytt till egen lgh? 

- Hur känns det nu när du delvis har genomfört din resa? Upplevelser av resan? 

- Har du reflekterat kring din utveckling under resans gång? Vilka tankar har 

uppkommit? Hur har denna resan påverkat dig som person? Ex. Stärkt dig som person. 

- Om ni blickar tillbaka hur tycker ni att ert mående sett ut över tid? Har det förändrats 

under åren ni bott i Skellefteå? 

- Gjordes det eftersökningar av din familj och släkt? 

- Era upplevelser av eftersökningar av familj och släkt? 

- Hur gjordes efterforskningarna? 

- Familj och släktingrelationer idag? 

- Tycker du att du har hittat din plats i samhället? 

- Positiva och negativa erfarenheter och upplevelser 

 

6. Framtidens arbete med ensamkommande barn och ungdomar i Skellefteå 

kommun 

- Vad har varit de bästa med de olika boendena?  

- Utvecklingsområden, vad kan göras bättre för framtiden? 

- Tankar och idéer. 

 

7. Din framtid 

- Hur ser du på din framtid? Mål och ambitioner? 

- I en perfekt värld, var ser du dig själv om 10 år? 

 

8. Finns det något ni vill tillägga som ni tycker vi missat att fråga om idag? 

  



 

 

Bilaga. 5 

 

Intervjuguide till personal 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn och ungdomar i Skellefteå kommun? 

Vilken typ av boende arbetar du på (Asyl/PUT/Stödboende)? 

 

 

1. Beskriv hur du/ni arbetar med ensamkommande barn och ungdomar på 

boendet? 

 

- Vad har ni för målsättningar i ert arbete? 

- Kort- och långsiktiga mål för ungdomen? 

- Hur uppfylls målsättningarna? 

 

 

2. Beskriv kortfattat vad Skellefteåmodellen är för någonting. 

 

- Vad har modellen för styrkor? 

- Vad har modellen för utvecklingsområden? 

- Vad tror du att Skellefteå kommun har för målsättningar med modellen? 

- Uppnår kommunen målen? Varför och varför inte? 

 

 

3. Beskriv teorierna och metoderna ni arbetar utifrån. 

 

- Hur används dessa i det praktiska arbetet med barnen och ungdomarna? 

- Vilka styrkor anser du finns med dessa? 

- Vilka utvecklingsområden finns? 

 

4. Finns det angivna kriterier som en ungdom ska ha uppnått för att få flytta till 

nästa boende?  



 

 

- Vilka är dessa kriterier/målsättningar som ungdomen ska ha uppnått?- 

- Beskriv hur det kan se ut för en ungdom, från att denne kommer till Skellefteå till att 

denne fyller 22 år. 

 

5. Beskriv din uppfattning kring om arbetssätten skiljer sig mellan de olika 

boendetyperna. 

 

- Exempelvis finns det några skillnader i sättet att arbeta på ett asylhem och ett PUT 

hem? 

 

6. Hur upplever du barnens och ungdomarnas mående? 

 

- Fysiskt? 

- Psykiskt? 

- Vet du av om det finns någon skillnad i ungdomarnas/barnens mående från att de 

nyligen kommit till Sverige och då de har stannat ett tag? På vilket sätt? 

- Har ni handlingsprogram och rutiner kring detta? 

 

 

7. Hur arbetar man med eftersökningar av familj och släktingar? 

 

- Vad anser du att familj och släktingar betyder för barnen och ungdomarna. 

 

 

9. Något som du vill tillägga som du tycker att vi missat att fråga om? 

  



 

Bilaga. 6 

Kodningsschema för ungdomarnas intervju: 

Tema: transitboende 

Koder: Kategori: 

1 st,Göteborg, 3veckor 

1 st Stockholm, 3 mån           Ingen bodde på transitboendet Noor i Skellefteå kommun 

3 st flög direkt 

Noor fanns ej 

 

 

Tema: tiden på asylboende 

Koder: Kategorier: 

Busskort och cykel 

Skjuts vid samåkning  Viktigt att kunna ta sig dit man vill och vara oberoende av andra 

Regel för samåkning  

Spenderade mest tid 

Fast 

 

Reglerna var jobbiga 

Anser idag, reglerna bra Uppfattningar kring reglerna samt förhållandet mellan ungdomar och    

Vilken personal påverkar  personal 

Favoriter fanns 

 

väntan på PUT 

Allting kretsade kring PUT Asylprocessen är en extremt jobbig tid 

Försvårande faktorer för personal 

Andra få avslag/PUT 

Tolksamtal och samtalskontakt 

 

Underlätta asylprocess 

Vänner = Familj 

Konflikter Gemenskapen på boendet är en betydande faktor 

Oro 

Trivseln 

 

Göra om asylboendetiden 

Bäst, gemenskapen Övriga åsikter om tiden på asylboende 

Värst, väntan på PUT 



 

 

Tema: tiden på PUT boende 

 

Koder: Kategori: 

 
Strängare regler 

Klara sig  Skillnader mellan asylboende och PUT boende 

Lugnare stämmning 

Alla PUT 

Skillnader i aktiviteter 

 

 

 

 

Tema: tiden på stödboende 
 

Koder: Kategorier: 

 
Förberedelser inför flytt till stödboende 

Personal bestämmer      Upplevelser om flytt till stödboende och tiden på boendet 

Redo för flytten? 

Platsbrist 

Tiden som asylsökande 

Erbjöds flytt efter PUT 

 

Ökat ansvar 

Personal kontakt 

Kontakt med god man Upplevelser av personalens arbetssätt 

Bemanning nattetid 

Friheten 

 

Tema: flytten till egen lägenhet och 18+ verksamhet 

 

Koder: Kategorier: 

Tråkigt 

Ingen större skillnad Skillnader mellan att bo i egen lägenhet och tidigare boenden 

Var redo 

Gemenskapen 

 

Nybörjare 

Tryggt med 18+ 18+ verksamhetens betydelse 

Hjälper 

En personal, viktig 

Körkort 

 



 

Tema: reflektioner och familjerelationer 

Koder: Kategori: 

Kontakt med familj 

Önskan om familjen Familjerelationer 

Nog med sig själv 

 

Skola, jobb, plugga vidare 

Stanna i Skellefteå Tankar om nutiden 

 

Glada, genomfört resan 

Ej stanna 

Har växt 

Hittat sin plats Sammanfattande reflektioner  

Hemlängtan 

Tacksam 

Klara sig själv 

Hjälp att utvecklas 

Acceptera andra  

Asylsökande och PUTare 

 

  



 

Bilaga. 7 

Kodningsschema för personalens intervjuer: 

Koder: Kategorier: 

Gemensamma uttalanden 

bor två och två 

Kontaktperson  Utformning av stödboendena 

Icke gemensamma 

Pers kontakt 

Stödb. Mer självständigt 

 

Gemensamma uttalanden 

Insatser utformas m. ungdom, god man 

Bas för personal arbete 

Vårdplan grund för genomförandeplan 

Ungdoms åsikt vid genomförandeplan  viktig  Arbetet med vårdplan och genomförandeplan enligt BBIC 

Genomförandeplan  uppdateras regelbundet 

Icke gemensamma 

Andra behov än soc.sekr vårdplan 

I början, praktiskt inriktat 

Ungdomars motivation påverkar mål 

 

Gemensamma uttalanden 

Ungdomars självständighet 

Vid 18 år, klara eget boende  Långsiktiga målsättningar med arbetet 

Icke gemensamma   

Stärka självkänsla 

Överlag klara sig bra 

 

 

Gemensamma uttalanden 

Förr var PUT krav 

Blandboende 

Icke gemensamma 

ej krav att klara sig  Uppfattningar om de olika boendetyperna och tillhörande          

Mognad eller nära 18år  kriterier 

PUT-boende kriterier 

Andra kriterier 

Kriterier för flytt till stödboende. 

Platsbristens konsekvenser 

Personal hjälp egen lägenhet 

 

 

 



 

 

 

Koder: Kategorier: 

Gemensamma uttalanden 

En kedja 

Gemensamt arbetssätt 

Tankar om det gemensamma arbetssättet 

Kriterier för 18+ 

Attraktivt att stanna Uppfattningar om Skellefteåmodellen 
Icke gemensamma 

styrkor fokus pers 

utvecklingsområde vetenskapligt 

styrkor, fokus ungdomarna 

Helhetstänk 

18+ vuxenstöd 

Svårt med modellen 

Begreppets ursprung? 

 

Gemensamma uttalanden 

Servera ej lösning 

Personal  stöd i vardag 

Självständighet 

Utvecklingsområde salutogent  Personalens förhållningssätt samt teorier och metod  

Icke gemensamma 

Praktiskt lösningsfokuserat 

Även Riktad vägledning och socialpedagogik 

Gränser och tydlighet 

Teori ger förklaringsmodell  

Utbildning 

Tillvägagångssätt ORS 

Salutogent i praktiken 

Styrkor m. teorierna 

 

 

Gemensamma uttalanden 

Överlag bra 

Ankomst dåligt 

Olika, går upp och ner 

Handlingsplaner  Uppfattningar och arbetssätt kring ungdomars mående 

BUP  

Rutiner vid dåligt mående  

Icke gemensamma 

Arbetssätt vid dåligt mående 

Mindre konfliktytor 

Skillnader PUT-boende och Asylboende 

Asylprocessen 

Ungdomshälsan 



 

 

Koder: Kategorier: 

Gemensamma uttalanden 

God mans ansvar 

Personal ger information 

Familj viktig  Uppfattningar kring familjens betydelse för ungdomarna,          

Icke gemensamma  samt vem som ansvarar för eftersökningen av dessa 

Personal ansvar  

Personal ej inblandad i kontaken 

Röda korset 

Utan föräldrar 

Signifikanta andra 

 

 


