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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka och analysera ensamkommande barn och 

ungdomars upplevelser av att ha bott på grupphem, då tidigare studier om grupphem inte 

fokuserat på ungdomarnas upplevelser. Studien fokuserar på grupphem i Skellefteå kommun, 

som tar emot ett förhållandevis stort antal ensamkommande barn och ungdomar, och ofta 

anses lyckas bra med sitt arbete med denna grupp. Studien är av kvalitativ karaktär och 

grundas på semistrukturerade intervjuer. I analysarbetet användes teorierna om KASAM, 

Symbolisk interaktionism samt Resiliens. Dessa teorier har på olika sätt varit till hjälp i arbetet 

med att tolka datamaterialet. De fyra respondenterna gav en bredd till materialet, eftersom 

syftet var att undersöka individuella upplevelser. Resultatet av intervjuerna visade att framför 

allt personalen och vilken relation ungdomarna hade till dem var viktig för upplevelsen av 

grupphem. I regel var respondenterna nöjda med den hjälp och stöd de fått av grupphemmen, 

men livet för dessa ungdomar var inte heller enkelt alla gånger. 
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1 Inledning och bakgrund 

 
”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.” (UNICEF, 2013) 

Under de senaste årtiondena har internationella konflikter och oroligheter tvingat en stor 

mängd människor att ofrivilligt fly från sina hem. Dessa människor flyr för att undslippa krig 

och förföljelse på grund av exempelvis politiska eller religiösa tillhörigheter. Enligt FN:s 

flyktingorgan UNHCR (2012) befinner sig nästan 36 000 000 människor på flykt från sina 

hem. Dessa flyktingar kommer vanligtvis från länder i Mellanöstern och Afrika. Många av 

dem flyr inom sitt hemland eller till angränsande länder, men en del tar sig en lång väg från 

sina hemland för att söka asyl i länder i norra och västra Europa. De största Europeiska 

mottagarländerna för flyktingar är i dagsläget Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien 

och Belgien (Eurostat, 2012). Ungefär hälften av dessa flyktingar är barn (UNHCR, 2012). 

 

En speciell grupp bland dessa barn är de ensamkommande flyktingbarnen. Dessa barn och 

ungdomar tvingas av olika anledningar fly från sina hem utan sina föräldrar och därmed utan 

det sociala skyddsnät som familjen annars kan utgöra. Sverige är speciellt på flera sätt då det 

gäller både mottagande och arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Sedan 2010 

har Sverige varit det land i Europa som tagit emot flest ensamkommande barn och ungdomar 

(Migrationsverket, 2013). År 2011 tog Sverige emot 2657 ensamkommande barn och 

ungdomar. Detta kan ställas i förhållande till att Storbritannien samma år tog emot 1277 

ensamkommande barn och ungdomar, vilket var näst flest i Europa (Migrationsverket, 2013). 

Det finns även en väl etablerad modell för hur det sociala arbetet med dessa barn och 

ungdomar ska bedrivas i Sverige. 

 

De ensamkommande flyktingbarnens levnadsöden och bakgrund är olika, men de har alla 

gemensamt att de befinner sig i en svår situation som barn och unga i ett nytt land. De står i en 

beroendeställning till myndigheter och till det sociala nätverk som ska värna om deras bästa 

(Karsbo, 2012). Enligt den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2006, Lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande, så delar kommunerna och migrationsverket på ansvaret för dessa 

barn. Migrationsverket är det beslutsfattande organet, och kommunerna ansvarar för 

omsorgen av barnen (Migrationsverket, 2013). 

 

Vidare har antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige ökat stadigt 

genom åren, från 388 barn år 2004, till 3578 barn år 2012, och tendenserna pekar på att denna 

siffra kommer att öka med ytterligare 9 % under 2013 (Se Diagram 1). Av de 

ensamkommande barnen och ungdomarna är Afghanistan det vanligast förekommande 

ursprungslandet, följt av Somalia och Marocko. På grund av den pågående krisen i Syrien 

ökar antalet ensamkommande barn och ungdomar därifrån markant (Migrationsverket, 2013).  

 

När ett ensamkommande barn kommer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet 

med socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig 

tillkänna för svensk myndighet. Detta innebär att samtliga kommuner kan bli 

ankomstkommun. Direkt efter ankomsten ska barnet anvisas till en kommun som ansvarar för 

omhändertagandet av barnet under asylprocessen,men även tiden efter asylprocessen, om 

permanent uppehållstillstånd beviljas (Migrationsverket, 2013). 
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Diagram 1. Migrationsverket, 2013. 

 

Skellefteå Kommun anses ofta lyckas särskilt bra vad gäller det sociala arbetet med 

ensamkommande barn och ungdomar (Åhdén, 2011). Skellefteå är en mellanstor kommun i 

Västerbotten, med cirka 72 000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2012). Skellefteå Kommun 

har 52 platser för ensamkommande barn och ungdomar, vilket är ett relativt stort antal i 

förhållande till befolkningsmängden. Skellefteå Kommun tog år 2012 emot 41 

ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, 2012). Detta kan ställas i förhållande till 

exempelvis Luleå, som är en något större kommun, som tog emot 7 ensamkommande barn 

och ungdomar samma år. Skellefteå Kommun låg då på sjätte plats av landets kommuner vad 

gäller antal mottagna ensamkommande flyktingbarn.  

 

Vårt intresse för att skriva om ämnet uppkom delvis med anledning av att vi båda har 

erfarenhet med att arbeta med denna målgrupp på olika grupphem. Vi har därmed en viss 

inblick i hur det dagliga praktiska arbetet ser ut. Tidigare forskning har visat att skolan har 

stor betydelse för bland annat integrationsprocessen (Hessle, 2009). Detta är förståeligt, då 

skolan utgör en stor del av ungdomarnas vardag. Vi ställer oss dock frågande till varför så lite 

nämns i litteraturen om grupphemmen, då det är dessa ungdomars faktiska hemmiljö och 

därmed en annan stor del av deras vardag. Det mesta av den forskning som genomförts om 

grupphem för ensamkommande barn och ungdomar är skriven ur personalens perspektiv, och 

behandlar exempelvis utvärderingar och arbetssätt. Detta bidrar förvisso med värdefull 

kunskap, men utelämnar samtidigt en stor del av helheten, då forskning som belyser 

ungdomarnas bild av grupphemmen är knapphändig. Vi känner därför att det är viktigt att 

undersöka hur ungdomarna upplever tiden på grupphem. Vilken betydelse har personalens 

arbete för ungdomarna? Vilket stöd upplever ungdomarna att de får av grupphemmen i sin 

situation som ensamkommande flyktingar? Vilken roll har grupphemmen då det gäller 

ungdomarnas delaktighet i samhället? 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i 

Skellefteå Kommun beskriver sina upplevelser av att ha bott på grupphem, samt hur de 

upplevt det stöd och hjälp de fått av grupphemmen att hantera sin situation som 

ensamkommande flykting. 

1.2 Frågeställningar 

Hur beskriver ensamkommande barn och ungdomar livet på grupphem? 

Vad beskrivs som betydelsefullt för upplevelsen av att bo på grupphem? 

Vilken betydelse upplever de att livet på grupphemmen har haft för dem då det gäller att 

hantera sin situation som ensamkommande flykting? 

Vilken roll upplever ungdomarna att grupphem spelat för deras delaktighet i svenska 

samhället? 
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1.3 Verksamhetens utformning i Skellefteå 
I Skellefteå kommuns verksamheter arbetar man efter den så kallade Skellefteåmodellen. 

Exakt vad som ingår i definitionen Skellefteåmodellen nämns inte specifikt, men i arbetet med 

ensamkommande barn och ungdomar innebär modellen att kommunen har ett helhetsansvar 

för barnens omsorg enligt en utarbetad metod, från det att de anländer till dess att de fyller 22 

år (Åhdén, 2011).  

 

Det finns en tydlig ”trappstegsmodell” för de olika former av grupphem som finns inom 

kommunen. De asylsökande ensamkommande barn som blir anvisade till Skellefteå kommun 

blir placerade på ett ankomstboende i väntan på att få flytta till ett asylboende. På 

ankomstboendet bor barnen i regel endast en kortare tid. Under tiden på ankomstboendet 

tilldelas varje barn en god man, som har i uppdrag ansvara för barnets personliga förhållanden 

och sköta dess angelägenheter (SFS 2005:429). Barnen placeras sedan vid något av 

Skellefteås två asylboenden, där de bor i väntan på beslut om permanent uppehållstillstånd 

(PUT). Asylprocessen är en psykiskt påfrestande tid för ungdomen, som präglas av stor 

ovisshet (Angel & Hjern, 2004). Målet är att ett beslut om permanent uppehållstillstånd ska ha 

tagits inom 90 dagar från ansökningsdagen, men i praktiken tar det i genomsnitt cirka fyra 

månader (Migrationsverket, 2013). Vid ett eventuellt avslag och överklagan förlängs 

asylprocessen. 65 % av de ensamkommande barnen beviljades permanent uppehållstillstånd i 

Sverige under 2012 (Migrationsverket, 2013). De som beviljas permanent uppehållstillstånd 

får sedan flytta till ett så kallat PUT-boende. Att beviljas permanent uppehållstillstånd innebär 

en brytpunkt för barnet, och osäkerheten gällande sin egen framtid förminskas avsevärt. Detta 

gör att arbetet med barnet kan få ett mer långsiktigt perspektiv. Ett beviljat permanent 

uppehållstillstånd innebär även att god mans uppdrag avslutas, och en särskilt förordnad 

vårdnadshavare (SFV) utses istället av socialnämnden (Sveriges kommuner och landsting, 

2013).  

 

Skellefteå Kommun har två PUT-boenden (Skellefteå kommun, 2013). På PUT-boendet bor 

barnen tills dess att de bedöms kunna klara av att bo på ett så kallat stödboende. Det finns 

även två stödboenden i Skellefteå. Stödboendet innebär att ett större ansvar läggs på barnen. 

Där delar man lägenhet två och två, och personalen tar mindre plats än tidigare. På 

stödboendet kan barnen bo tills att de fyller 18 år. Efter detta flyttar ungdomen till en egen 

lägenhet. Vid behov finns det möjlighet att vara inskriven i den så kallade 18+-verksamheten, 

som är en stödinsats där ungdomen kan vara inskriven till dess att den är 21 år (Skellefteå 

kommun, 2013). Det är inte nödvändigt för de ensamkommande barnen att gå genom alla 

olika boendetyper. Beroende på till exempel ålder så passar inte alla boendetyper alla 

ensamkommande barn, men dessa är de steg som erbjuds i Skellefteå Kommun.  

 

I Skellefteå Kommun finns även tre privata HVB-hem som helt eller delvis inriktar sig på 

ensamkommande flyktingbarn (hvbguiden.se, 2013). Dessa boenden har ofta även fokus på 

till exempel psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

begynnande kriminalitet. Upptagningsområdet för dessa ungdomar omfattar hela landet, de 

behöver alltså inte ha varit placerade inom Skellefteå Kommuns verksamheter tidigare 

(hvbguiden.se, 2013). Att bli placerad vid ett privat HVB-hem kan ske av flera olika 

anledningar. En anledning till detta kan vara att en kommun har avtal om att ta emot ett visst 

antal ensamkommande barn och ungdomar, men inte har plats för den som söker asyl. 

Kommunen kan då köpa en plats hos ett privat HVB-hem, och ungdomen får då flytta dit 

istället för till ett kommunalt boende. Det kan även röra sig om att ungdomen har psykosocial 

http://www.hvbguiden.se/
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problematik och är i större behov av vård och stöd än vad som erbjuds i kommunens 

verksamheter. 

En viktig del av den så kallade Skellefteåmodellen är att personalen arbetar utifrån ett 

övergripande salutogent förhållningssätt och ett lösningsfokuserat perspektiv (Skellefteå 

kommun, 2013). Dessa synsätt är även centrala i arbetet som sker på de privat drivna HVB-

hemmen (hvbguiden.se, 2013). Ett salutogent förhållningssätt innebär att man fokuserar på 

möjligheter snarare än problem, på det friska (salutogena) istället för det sjuka (patogena) 

(Antonovsky, 2005). I praktiken innebär detta bland annat att ge barnen ett stort mått av 

ansvar, och på så sätt visa att man litar på deras förmågor. Ett lösningsfokuserat perspektiv 

innebär att man fokuserar på att hitta lösningar istället för orsaker till problem (Berg & De 

Jong, 2011). 

Att belysa och uppmärksamma individens styrkor är centralt inom både det salutogena och 

lösningsfokuserade perspektivet (Antonovsky, 2005; Berg & De Jong, 2011). I möten mellan 

olika kulturer kan förmågor som är värdefulla tillgångar för individen utvecklas, till exempel 

tvåspråkighet och kulturell mångfald. Detta kräver dock en god socialisering in i det svenska 

samhället (Ahmadi, 2007). I de övergripande målen för hur Skellefteå Kommun arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn står det att: 

”Vi skall arbeta på ett sådant sätt att barnen ges möjlighet att skaffa sig den 

kompetens som behövs för introduktion/integration i det svenska samhället. Detta 

innefattar en bra skolgång, ett bra stöd i studierna, tillgång till aktiv fritid, många 

kontaktytor i det svenska samhället och ett tryggt boende.” (Skellefteå Kommun, 

2013) 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Asylprocess – Tiden från det att en person ansöker om asyl tills det att det slutgiltiga beslutet 

fås (Migrationsverket, 2013). 

Asylsökande – En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som 

ännu inte fått sin ansökan slutgiltigt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol 

(Migrationsverket, 2013). 

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar - Med ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller 

som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (prop. 2005/06:46). 

God man - En av överförmyndarnämnden utsedd person som har i uppdrag ansvara för 

barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter (SFS 2005:429). Detta innebär 

exempelvis att företräda barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget som god man 

upphör då barnet får permanent uppehållstillstånd, då en särskilt fördordnad vårdnadshavare 

istället utses. 

Kontaktperson – Varje ungdom som bor på ett grupphem för ensamkommande barn och 

ungdomar tilldelas en eller flera kontaktpersoner ur personalen. Att vara kontaktperson är inte 

något juridiskt bindande uppdrag, utan har till syfte att ungdomen ska känna att den har någon 

särskild i personalen att vända sig till. Kontaktpersonen har det huvudsakliga ansvaret för till 

exempel dokumentation och samtal rörande ungdomen (Skellefteå kommun, 2013). 

http://www.hvbguiden.se/
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Permanent uppehållstillstånd (PUT) – Ett permanent uppehållstillstånd innebär att den 

asylsökande beviljas att stanna i Sverige. (Migrationsverket, 2013) 

Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) – Uppdraget som SFV innebär i stort sett detsamma 

som god man, men innefattar även ett ansvar att tillgodose barnets behov av omsorg och 

trygghet (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Detta kan till exempel innebära att hålla 

sig underrättad om barnets hälsa, boende och skola. De ska vara tillgängliga och hålla kontakt 

med kontaktpersoner och socialsekreterare (Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger & 

Ghazinour, 2012). I denna studie kommer vi dock framför allt att använda oss av begreppet 

god man, även då det kan gälla SFV. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom de intervjuade 

ungdomarna själva använder begreppet och likställer god man med SFV, vilket troligtvis 

beror på att det oftast är deras god man som tackar ja till uppdraget som SFV. 

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning som gjorts är att vi valt att endast intervjua ungdomar som läser mot årskurs 

9:s mål på Introduktionsprogram Språkintroduktion (IMSPR) på Balderskolan i Skellefteå. Vi 

valde att göra denna avgränsning för att få respondenter som bott en något längre tid i 

Sverige. Detta gjordes delvis för att språket inte skulle bli något hinder vid 

intervjusituationerna och analysarbetet, då vi inte har kunnat ha någon tillgång till tolk. 

Tanken var även att respondenterna skulle ha en något längre erfarenhet av att bo på 

grupphem, och därmed lättare kunna reflektera kring grupphemmen och det stöd de fått. 

 

2 Metod 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Eftersom syftet med arbetet var att undersöka upplevelsen av att ha bott på grupphem var den 

lämpligaste datainsamlingsmetoden att använda sig av kvalitativ forskningsmetod. En 

kvalitativ ansats är att föredra då man ämnar belysa och få en djupare förståelse för ett 

forskningsproblem (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer genomfördes med alla deltagarna i 

studien. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att man har en 

intervjuguide som utgångspunkt i intervjuerna (ibid.). Denna intervjuguide hade utformats i 

förväg och bestod av ett antal öppna frågor rörande olika teman (Se Bilaga 2). Arbetet med att 

utforma intervjuguiden skedde med inspiration av fenomenologiskt perspektiv. Målet med 

intervjuerna var att få till en berättande atmosfär, därför utformades frågorna för att vara så 

öppna som möjligt, detta för att låta intervjupersonerna berätta om sina upplevelser på ett 

otvunget sätt. Detta gjorde även att flödet i intervjuerna kunde se olika ut, då frågorna i 

intervjuguiden inte följdes strikt utan snarare användes som ett underlag. 

2.2 Urval 

För att finna respondenter till studien gjordes ett målinriktat urval bland elever som läser mot 

årskurs 9:s mål på IMSPR-programmet vid Balderskolan i Skellefteå. En målinriktad 

urvalsmetod är att föredra i kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. Eftersom 

urvalsmetoden inte baseras på sannolikhet kan ett målstyrt urval inte leda till en generalisering 

till en population (Bryman, 2011). Detta var inte heller målet, då vi på grund av tidsramen inte 

haft möjlighet till ett större urval. Dessutom har vår strävan varit att belysa de individuella 

upplevelserna. Vi har däremot haft en förhoppning om att vissa gemensamma tendenser i det 

empiriska materialet ändå kan framträda. 

Urvalet gjordes genom att rektorn för IMSPR-programmet på Balderskolan i Skellefteå 

kontaktades och informerades om studiens syfte och utformning. Denne vidarebefordrade 
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informationen till lärarna som undervisar mot årskurs 9:s mål på programmet. Efter en träff 

med lärarna där vi informerade ytterligare om vår studie, ordnade de ett tillfälle där vi fick 

träffa 13 av de elever som passade in i vår målgrupp. Under denna träff delades ett 

informationsbrev ut, som vi även gick igenom med eleverna och förklarade vårt syfte med 

studien. Eleverna fick möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i studien både på plats, och i 

efterhand via telefon eller mail. Fyra elever anmälde sitt intresse på plats, och inga 

intresseanmälningar inkom i efterhand. Efter detta bestämdes tid och plats för intervjuerna 

tillsammans var och en av respondenterna. Då alla respondenter genomfört intervjuerna och 

svarat adekvat på alla frågor, samt att ingen hört av sig i efterhand och dragit tillbaka sin 

medverkan, har inte något bortfall förekommit i studien.  

Bland de fyra respondenterna fanns båda könen representerade, och alla hade permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom det inte ansågs relevant för studien, och för att värna 

om respondenternas anonymitet efterfrågades inte information om namn, exakt ålder och 

ursprungsland, men det framkom under intervjuerna att tre olika ursprungsländer var 

representerade bland respondenterna, samt att respondenterna var i de övre tonåren. 

2.3 Val av analysmetod 

Analysarbetet har i huvudsak utförts ur ett tolkande fenomenologiskt perspektiv. Tolkande 

fenomenologi har sin utgångspunkt i deskriptiv fenomenologi, och beskrivs ofta som ett 

”insiderperspektiv” (Skoog, 2013). Den fenomenologiska analysmetoden är att föredra då 

man söker förklara personers upplevda erfarenheter genom intervjupersonernas berättelser. 

Inom deskriptiv fenomenologi läggs stor vikt vid intervjupersonernas beskrivningar, och 

forskaren måste vara uppmärksam på att inte tolka materialet. Det är forskarens uppgift att 

fokusera på respondentens beskrivning av sin egen sociala värld, och låta sin egen förståelse 

för fenomenet i fråga stå tillbaka (Bryman, 2011; Wallin & Ahlström, 2005). Tolkande 

fenomenologi går från att deskriptivt beskriva de berättade upplevelserna, till att tolka 

berättelserna och upplevelserna i sin kontext. Forskaren analyserar då respondenternas 

förståelse för det undersökta fenomenet (Skoog, 2013). 

Analysarbetet har inte skett strikt enligt fenomenologisk analysmetod, utan även med 

inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Detta genom att de meningsbärande enheterna 

omvandlades till kondens, eller koder, som sedermera delades in i kategorier beroende på vad 

koderna beskrev (Bryman, 2011). I dessa kategorier fanns alla koder representerade. De 

kategorier som inte var av relevans för syftet med studien togs sedan bort ur kodningsmallen 

(Se Bilaga 3). De kvarvarande kategorierna ledde fram till formuleringen av ett tema, som 

syftade till att presentera kärnan i respondenternas berättelser. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Innan själva arbetet med studien satte igång formulerades en promemoria (PM) som på ett 

övergripande sätt behandlade det tänkta ämnet och tillvägagångssättet. Med detta PM som 

utgångspunkt påbörjades arbetet med bakgrund och inledning. I detta skede genomfördes den 

största delen av informationssökningen gällande kommunala, statliga och privata 

verksamheter för ensamkommande barn och ungdomar. 

Arbetet med studien har skett utifrån en induktiv ansats. Detta ansågs lämpligast då studien 

fokuserat på individuella upplevelser, och målet var att få en bred bild av respondenternas 

upplevelser. Därför var tanken att inte låta insamlingen av datamaterialet styras av någon 

förutbestämd teori, utan att låta materialet visa vilka teorier som kunde appliceras i 

analysarbetet. Efter att intervjuerna genomförts och överblickats framträdde vissa tendenser i 

materialet som ledde till valet av de teorier som senare användes i analysarbetet. 
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För att finna respondenter till intervjuerna kontaktades Balderskolan i Skellefteå. Detta 

gjordes med anledning av att inte söka respondenter via grupphemmen, vilket bedömdes som 

lämpligast eftersom det ger en större anonymitet för respondenterna gentemot grupphemmen. 

Ytterligare anledningar till detta var för att personalen på grupphemmen inte skulle påverka 

valet av respondenter, och inte heller kunna påverka respondenternas inställning till 

grupphemmen och personalen. Efter kontakten med skolan stämdes en träff med möjliga 

respondenter.  Under denna träff informerades en grupp om vår studie både muntligt samt 

genom att ett informationsbrev (Se Bilaga 1) delades ut, och de som ville ställa upp på 

intervjuer fick möjlighet att anmäla sitt intresse både på plats och i efterhand. Fyra ungdomar 

anmälde sitt intresse på plats, och ingen i efterhand. Efter att tid och plats för alla intervjuer 

bestämts genomfördes intervjuerna i klass- och grupprum på Balderskolan, för att underlätta 

för ungdomarna att komma till intervjuerna, samt för att hålla intervjuerna på en neutral plats 

utifrån studiens fokus.  

Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden (Se Bilaga 2) som grund, och med 

ungdomarnas samtycke spelades varje intervju in för att möjliggöra en transkribering och på 

så vis underlätta analysarbetet. Under intervjuerna ställde en av författarna frågorna och den 

andra höll en observerande roll för att anteckna och komma med uppföljningsfrågor om det 

ansågs behövas. Vem som ställde frågor och vem som observerade alternerades mellan 

intervjuerna så att båda författarna ställde frågor under två intervjuer och observerade under 

två. Detta gjordes för att båda skulle få tillfälle att hålla i en intervju.  Intervjuernas längd 

varierade mellan 25 och 70 minuter, med en genomsnittlig längd på drygt 46 minuter. Att 

längden på intervjuerna varierade så mycket berodde på att flera av respondenterna var väldigt 

utförliga i sina svar och gav många exempel, och att vissa gav kortare och mer konkreta svar. 

Respondenterna gav adekvata svar på alla frågor, vilket gjort att vi känner oss nöjda med 

intervjuerna. 

2.5 Etiska reflektioner 

Vi har i studien följt de etiska principer som omnämns i Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). De etiska principer som gäller inom svensk forskning 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Innan intervjuerna startade tillfrågades även respondenterna för att försäkra sig om att 

de förstått den information de fick vid den första träffen, där de fick veta om syftet med 

studien, att det är frivilligt att delta, vilka moment som ingår i studien, samt deras rätt att 

avbryta sin medverkan i studien upp till 14 dagar efter att intervjuerna genomförts. 

Respondenterna fick själva bestämma över sin medverkan i studien och ingen av 

respondenterna har varit under 16 år. Respondenterna informerades om att de uppgifter som 

insamlats under intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. Inga 

personuppgifter som till exempel namn, telefonnummer eller ursprungsland har insamlats 

under studien, detta både för att respondenterna i en ännu större utsträckning skulle få vara 

anonyma, samt för att det inte var relevant för studien. Respondenterna tillfrågades även om 

de ville ta del av materialet från intervjuerna, vilket ingen ville. Forskning kan i vissa fall 

innebära men för deltagarna (Bryman, 2011), vilket i detta fall kan handla om tankar och 

känslor som väcks under eller efter intervjuerna. För att göra oss tillgängliga för 

respondenterna lämnade vi våra namn, telefonnummer och mailadresser och respondenterna 

uppmanades att höra av sig till oss om de funderade över något när som helst efter att 

intervjuerna genomförts. Vi informerade även om tillgången till skolkurator och skolsköterska 

om de känt ett behov av att prata med någon. 

2.6 Metodologiska reflektioner 

Till intervjuerna valdes en semistrukturerad intervju för att respondenterna på ett friare sätt 
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skulle få berätta sin berättelse, men även för att intervjuerna skulle inrymma vissa teman. 

Respondenterna i studien valde själva att delta, vilket kan ses som ett självval och även gör 

det svårare att generalisera resultatet (Dahmström, 2011). De som deltar genom självval har 

ett större intresse av att delta i studien jämfört med de som ingår i målpopulationen men inte 

väljer att delta. Med detta menas att de som väljer att delta i studien väljer det på egen hand, 

och de kan därför ha en anledning till att vilja medverka i studien. I denna studie skulle det 

kunna röra sig om att respondenterna har en viss uppfattning om grupphem, som antingen är 

positiv eller negativ, eller något annat de vill förmedla.  

Tankar fanns på att genomföra en fokusgruppsintervju, eftersom samtalet då kan bli mer 

spontant och deltagarna lättare kan ge utlopp för känsloladdade uttalanden (Kvale, 1997). Det 

kan även vara så att det i ett gruppsamtal framkommer åsikter från vissa deltagare som de 

andra inte tänkt på. Risken finns dock att vissa personer kan ”ta över” samtalet och att andra 

deltagare då blir passiva eller inte får komma till tals, men som kan ha mycket att bidra med i 

en enskild intervju. En fokusgruppsintervju minskar även forskarens kontroll och kan göra att 

datamaterialet blir kaotiskt och svårt att bearbeta (ibid.). Att genomföra individuella intervjuer 

bedömdes därför vara den lämpligaste intervjuformen, då det undersökta ämnet redan 

upplevdes som väldigt brett, och att datamaterialet därför kunde bli svårt att systematisera. 

Tanken var också att låta varje individ få samma utrymme, då fokus låg på att undersöka de 

individuella upplevelserna. 

Att det tolkande fenomenologiska perspektivet valdes som analysmetod känns som det 

lämpligaste alternativet. Analysmetodens fokus ligger på intervjupersonernas upplevelser av 

fenomenet och deras förståelse för upplevelserna. Fenomenet i fråga är i denna studie ”livet 

på grupphem”. Tolkande fenomenologi är användbart då man intresserar sig för människors 

upplevelser så som de beskrivs av dem själva (Skoog, 2013), vilket också var syftet med 

denna studie. I analysen tolkades respondenternas berättelser med stor eftertanke i förhållande 

till sin egen kontext, för att inte ”övertolka” resultatet. 

 

För att uppnå tillförlitligheten i en kvalitativ studie behöver fyra kriterier uppfyllas, enligt 

Bryman (2011). Dessa fyra kriterier benämns inom kvalitativ forskning som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, och är motsvarigheten till validitet och reliabilitet 

inom kvantitativ forskning (ibid.).  

För att öka trovärdigheten i studien så erbjöds respondenterna att få ta del av det inspelade 

materialet och transkriberingarna av intervjuerna, detta för att bekräfta att det respondenterna 

sagts uppfattas korrekt. Respondenterna beskrev sin egen uppfattning, och den individuella 

uppfattningen kan inte anses vara överförbar på en annan individ. Det går därmed inte att säga 

att en kvalitativ undersökning är helt överförbar till en annan miljö. Många delar av deras 

berättelser väldigt individuella, vilket gör ytterligare försvårar att generalisera resultatet. Alla 

delar i forskningsprocessen har redovisats noggrant, detta för att studien ska vara möjlig att 

genomföra igen. Vi anser att vår egen uppfattning om hur det är att leva som 

ensamkommande barn och ungdom inte har avspeglat sig i studien. Vi har varit objektiva och 

handlat i god tro.  

Studien har vissa begränsningar. På grund av brist på tid och resurser är studien liten till sin 

omfattning. För att kunna dra några generella slutsatser behövs fler än fyra respondenter. 

Studien avser dessutom enbart de som bor på grupphem inom Skellefteå Kommun. Det kan 

hända att upplevelsen av grupphem skiljer sig på många sätt beroende på om man bor någon 

annanstans i landet. Under insamlandet av datamaterialet visade det sig att flera av 

respondenterna hade bott på samma grupphem vid olika tidpunkter, vilket gör att studien 



12 
 

förvisso beskriver upplevelsen av dessa grupphem ur flera respondenters perspektiv. 

Dessvärre gör det även att vissa grupphem inte är representerade, och att beskrivningen av 

vissa grupphem baseras på enstaka utsagor. 

2.7 Arbetsfördelning 

Under hela arbetets gång har arbetsfördelningen varit jämbördig. Att skriva om det valda 

ämnet var en gemensam idé som uppstått genom att vi båda har arbetat med den valda 

målgruppen. Redan innan arbetet med studien började hade vi valt ämnet, och syftet med 

studien formulerades genom en gemensam process. Under det inledande arbetet med 

bakgrundsinformation och litteratursökning hjälptes vi åt att hitta lämplig litteratur. Vi sökte 

båda i litteraturen och antecknade relevant information. Under insamlandet av datamaterialet 

delades arbetet upp så att vi turades om att hålla i, respektive observera intervjuerna. 

Transkriberingen av intervjuerna är delades upp genom att vi transkriberade två intervjuer var. 

Sammanställningen av resultatet, analysarbetet samt den avslutande diskussionen gjordes 

tillsammans, då vi gemensamt gått genom materialet och reflekterat över det. En person har 

haft huvudansvaret för att skriva, men båda har varit närvarande vid varje tillfälle och bidragit 

lika mycket till all text. 

 

3 Kunskapsöversikt 

I detta kapitel redovisas en kort sammanfattning av de svårigheter som den aktuella 

målgruppen kan utsättas för. Inledningsvis presenteras en sammanställning av relevant 

nationell och internationell forskning. Efter detta följer sammanfattningar av tre studier, en 

doktorsavhandling och två vetenskapliga artiklar, som vi ansett givit en tydlig beskrivning av 

de prövningar ensamkommande barn och ungdomar kan utsättas för. Då tillgången av 

internationell forskning rörande grupphem för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

är knapphändig är målet här att istället ge en övergripande bild av påfrestningar som kan 

prägla vardagen, och exempel på hur dessa svårigheter kan övervinnas. 

3.1 Kunskapsläge 

Det står klart att gruppen ensamkommande barn och ungdomar är utsatt. Förutom den 

uppenbara omvälvningen med att komma till ett nytt land är även psykiska besvär relativt 

vanligt förekommande, som ett resultat av svåra upplevelser och trauman (Christoffersen, 

2007). Detta gäller både ensamkommande barn och ungdomar, samt flyktingbarn som 

kommer med närstående vuxna. Psykiatriska besvär är mer vanligt förekommande bland 

flyktingbarn i förhållande till svenska barn. Cirka 45 procent av flyktingbarn uppvisar bland 

annat nedstämdhet, ängslan, separationsångest och sömnstörningar under den första tiden i 

Sverige, att jämföra med cirka 15 procent av svenska barn (Angel & Hjern, 2004). 

75-80 procent av de ensamkommande barnen och ungdomarna är mellan 13-17 år gamla, men 

ensamkommande barn finns i alla åldrar. De kommer till ett land som är helt nytt för dem, 

utan sina föräldrar eller vårdnadshavare, och därmed utan det skyddsnät en familj annars 

innebär. De måste som unga gå genom den påfrestning en asylprocess kan medföra, för att 

sedan socialiseras in i ett land som oftast skiljer sig mycket från deras hemland vad gäller 

både kultur, språk och samhällsstruktur (Barrie & Mendes, 2011; Angel & Hjern, 2004).  

De som inräknas i gruppen ensamkommande barn och ungdomar är under 18 år och därmed 

omyndiga, vilket innebär att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barnen. Det står inte 

mycket att läsa i litteraturen om hur det sociala arbetet med ensamkommande barn och 

ungdomar bedrivs runt om i världen. Det är vanligt förekommande i exempelvis 
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Storbritannien och Australien att ungdomen antingen placeras i familjehem eller får flytta till 

eget boende direkt (Barrie & Mendes, 2011).  

Det land som bäst kan jämföras med Sverige i arbetet med ensamkommande barn och 

ungdomar är Norge. Norge tog under 2009 emot mellan 2000-2500 ensamkommande barn 

och ungdomar (von Schéele & Strandberg, 2010), vilket står i proportion till Sverige. Den 

form av grupphemsboende som är vanligast i Sverige återfinns i liknande form i Norge, och 

liksom i Sverige är det personalen på boendet som har ansvaret för den dagliga omsorgen för 

barnet (ibid.). Utöver detta är det svårt att säga om denna modell av socialt arbete kring 

ensamkommande barn och ungdomar förekommer i någon jämförbar utformning eller 

utsträckning någonstans i världen på grund av den bristfälliga tillgången till relevant 

internationell forskning. 

3.2 Ensamkommande men inte ensamma 

Hessle (2009) har gjort en tioårsuppföljning bland ensamkommande barn, där hon utgått ifrån 

hälsointervjuer med 100 nyanlända ensamkommande barn och ungdomar. Alla dessa barn och 

ungdomar uppvisade oro, och ungefär hälften av dem till den grad att de bedömdes vara i 

behov av stödinsatser. Av de 68 som fanns kvar i landet 10 år senare valdes 20 stycken ut för 

att göra en uppföljande intervju. Resultatet av dessa intervjuer visade att en majoritet av de 

unga vuxna såg positivt på livet, och en övervägande del av dem arbetade eller studerade. 

Ungefär hälften hade utan några större problem etablerat sig i det svenska samhället, men 

även den grupp som upplevde svårigheter etablerat sig väl 10 år senare. De som inte hade 

någon kontakt med sina släktingar upplevde överväldigande ensamhet och en stor oro för sin 

familj, vilket kunde ge upphov till många problem. En viktig faktor för en god etablering i 

samhället visade sig vara kontakter som ungdomen knutit med olika personer, ofta av formell 

karaktär. Det vill säga exempelvis lärare, idrottsledare, personal vid grupphem eller andra 

personer i omsorgssystem. Även om kontakterna varit av formell karaktär har de utpekats av 

ungdomarna eftersom de på ett personligt sätt öppnat dörrar in i det svenska samhället. 

3.3 Unaccompanied young adult refugees in Sweden 

Wallin & Ahlström (2005) har gjort en fenomenologisk uppföljningsstudie bland elva 

personer som kommit som ensamkommande flyktingbarn och bott i Sverige i mellan 9 och 12 

år, där syftet var att beskriva hur ensamkommande barn upplever sin livssituation efter att ha 

bott ett antal år i det nya landet. Studien visade att respondenterna i allmänhet var nöjda med 

sina liv och upplevde att de börjat anpassa sig till livet i Sverige. Deras sociala kontaktnät 

bestod vanligtvis av personer från samma etniska grupp som de själva. De sociala kontakter 

de hade med svenskfödda personer bestod i huvudsak av arbetskamrater. Även om tankar på 

familjen och hemlandet var en stor del i respondenternas liv, uttryckte de allra flesta att de 

tänkt stanna i Sverige. I övrigt varierade resultaten mycket, då målet var att beskriva 

individuella upplevelser. Ett visst samband kunde dock skönjas mellan att de respondenter 

som upplevde svårigheter med språket i regel inte var etablerade på arbetsmarknaden.  

3.4 But if you tell somebody, the hurt disappears 

Christoffersen (2007) har gjort en kvalitativ studie bland 10 ensamkommande flyktingbarn i 

Norge, där syftet var att undersöka vilka svårigheter dessa barn och ungdomar stöter på i sitt 

dagliga liv, och vilka copingstrategier de använder för att handskas med dessa problem. 

Intervjuerna visade på tre kategorier av olika svårigheter som alla respondenter på något sätt 

erfarit. Dessa svårigheter var ekonomiska svårigheter, diskriminering samt längtan efter 

familjen. Sex stycken copingstrategier identifierades också, vilka benämndes som stöd, 

kognitiv omstrukturering, ta itu med problem själv, undvikande, distraherande, samt aktiv 

problemlösning. Vilken copingstrategi som vanligen användes berodde på vilka svårigheter 
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respondenterna ställdes inför. Som exempel används copingstrategierna stöd och aktiv 

problemlösning ofta av de respondenter som upplevde ekonomiska svårigheter. Kognitiv 

omstrukturering och aktiv problemlösning användes ofta som strategier av de respondenter 

som upplevde längtar efter familjen. De respondenter som upplevde diskriminering använde 

sig vanligtvis som undvikande som copingstrategi. Ett antal andra positiva faktorer nämns 

också, däribland att ha mål inför framtiden samt en tanke om hur man ska kunna förverkliga 

sina mål. 

3.5 Litteratursökning 

För att få information om Skellefteå Kommuns verksamheter för ensamkommande 

flyktingbarn användes Skellefteå Kommuns hemsida, www.skellefta.se, samt sökmotorn 

Google. Statistik och information gällande verksamheten för flyktingar på statlig nivå 

hämtades från Migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se.  

Databasen SocIndex användes för att finna internationell forskning kring ensamkommande 

barn och ungdomar. Sökorden som då användes var asylum-seeking children, vilket 

resulterade i 67 träffar, samt unaccompanied children, som resulterade i 129 träffar. 

Databasen swepub användes också, där sökordet var ensamkommande. Detta resulterade i 19 

träffar. 

Övrig litteratur som använts i denna studie har sökts via Umeå Universitetsbibliotek samt i 

biblioteket vid Campus Skellefteå, hämtats ur privat studentlitteratur, eller tillhandahållits av 

vår handledare Evelyn Khoo. 

 

4 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras tre olika teorier som kommer att användas i analysen av det empiriska 

materialet. Efter att det empiriska materialet insamlats och överblickats, framträdde vissa 

tendenser som gjorde att följande teorier kändes relevanta att använda i analysarbetet. Varje 

sammanfattning avslutas med en kort motivering till varför teorin är relevant för denna studie. 

• KASAM 

• Symbolisk interaktionism 

• Resiliens 

4.1 KASAM 

Antonovsky myntade begreppet KASAM, som är en förkortning av Känsla av sammanhang. 

Teorin ligger till grund för det salutogena synsättet och fokuserar på det friska, på lösningar, 

och på vad som fungerar, istället för det sjuka, på problem, och på vad som inte fungerar 

(Antonovsky, 2005). I teorin om KASAM inryms tre separata komponenter som på olika plan 

beskriver individens upplevelser, nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Komponenten begriplighet avser i vilken utsträckning kognitiva och intellektuella inre och 

yttre stimuli upplevs som begripliga, strukturerade, ordnade och förutsägbara, i motsats till att 

stimuli upplevs som oordnade, oförutsägbara och kaotiska. Enligt Antonovsky ligger 

begripligheten till grund för att individen även ska kunna uppleva hanterbarhet och 

meningsfullhet. Hanterbarhet definieras det mått av resurser en individ besitter för att hantera 

de stimuli man utsätts för. Det kan handla både om resurser hos individen själv, men även 

resurser hos de närstående som man kan räkna med och litar på och som kan vara till hjälp. En 

http://www.skellefta.se/
http://www.migrationsverket.se/
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hög känsla av hanterbarhet innebär enligt Antonovsky att individen inte kommer att känna sig 

som ett offer för omständigheter, eller känna att livet behandlar en orättvist. Den tredje 

komponenten, meningsfullhet, beskrivs som den grad av känslomässigt engagemang en 

individ känner inför livet. En individ som upplever en hög grad av meningsfullhet känner att 

det är värt att investera energi i de krav som livet ställer. Vidare upplevs då svåra situationer 

snarare som utmaningar än som bördor. 

Dessa tre komponenter samverkar till att ge individen en känsla av sammanhang, vilket enligt 

Antonovsky behövs för en framgångsrik hantering av tillvaron. Målgruppen som undersökts 

är som tidigare nämnts en grupp som utsätts för många stressorer. Att hantera dessa på ett 

adekvat sätt är av stor vikt för dessa ungdomars fortsatta utveckling. Teorin om KASAM 

behandlar hur människor kan hantera sin tillvaro på ett gynnsamt sätt, vilket är högst relevant 

då man talar om den aktuella målgruppen. Under intervjuerna berättade respondenterna 

upprepade gånger om vikten av att kunna förstå sin omgivning, och att vara en del av en 

gemenskap, vilket ledde till valet av denna teori. 

4.2 Symbolisk interaktionism 

Begreppet symbolisk interaktionism har kommit att avse två skilda fenomen. Delvis avser det 

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

grupper och delvis avser det en socialpsykologisk teori om socialisationsprocessen (Trost & 

Levin, 2010). Med socialisationsprocessen menas den process genom vilken individen 

succesivt blir mera social och lär sig hur man ska bete sig, och hur individen själv beter sig i 

olika situationer.  

Mead (1976) menar att språket är en viktig symbol, eftersom det bidrar till att individen ska 

kunna känna sig som en del i samhället och för att lättare förstå andra specifika symboler. 

Symboler är kulturellt bundna, de är alltså inte är universella, vilket innebär att en individ som 

kommer till ett nytt samhälle måste lära sig detta samhälles specifika symboler. Vidare menar 

Mead (1976) att vi medvetet eller omedvetet tar efter personer i vår omgivning vad gäller 

språk och beteende som en del i vår naturliga utveckling. 

I teorin om symbolisk interaktionism ingår även begreppet signifikanta andra, som beskrivs 

som personer som är betydelsefulla för den enskilde (Trost & Levin, 2010). Det är människor 

som man gillar, lyssnar till och tar efter i lämpliga avseenden. Det kan röra sig om till 

exempel föräldrar, syskon, vänner eller formella personer. De signifikanta andra behöver inte 

vara bestående, utan vem som räknas som signifikant kan växla mellan olika tidpunkter i 

livet. 

Teorin om symbolisk interaktionism avser förklara människors socialiseringsprocess, hur man 

lär sig sitt beteende i olika situationer. De ensamkommande barnen och ungdomarna kommer 

från en kultur till en annan kultur som är helt ny för dem, vilket innebär att de måste gå 

genom en socialiseringsprocess i den nya kulturen för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta 

del i sociala interaktioner. Efter insamlandet av datamaterialet stod det tidigt klart att det var 

av stor vikt för flera respondenter att ha en nära kontakt med någon eller några särskilda 

personer, vilka kunde hjälpa respondenterna i socialisationsprocessen. Detta ledde till valet av 

denna teori. 

4.3 Resiliens 

Borge (2011) beskriver teorin om Resiliens som barns motståndskraft mot att utveckla 

psykiska problem. Teorin avser de barn som i vardagligt tal ofta benämns som 

”maskrosbarn”. Då man talar om Resiliens kan man som exempel tänka sig ett kontinuum 

med en positiv och en negativ pol (Borge, 2011). Vissa barn som utsätts för stress och risker 
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klarar sig bra och utvecklas i en positiv riktning. Man kan då tänka sig att dessa barn ligger 

nära den positiva polen, medan vissa barn som utsätts för stress och risker svarar med att 

utvecklas på ett negativt sätt, och därmed befinner sig närmre den negativa polen. Resiliens 

används för att beskriva den positiva polen i barns reaktioner på stressorer. Resiliens 

behandlar både enskilda och fortlöpande processer. 

Man kan beskriva Resiliens med hjälp av tre begrepp (ibid.). Dessa begrepp är återupprätta, 

upprätthålla, och förbättra. Begreppet återupprätta avser att barnet återgår till sitt vanliga 

beteende efter en upplevd akut eller allvarlig risksituation. Detta begrepp används vid 

kortvariga eller tillfälliga risksituationer. De två andra begreppen används vid långdragna 

eller kroniska risksituationer. Barn som under uppväxten ständigt utsätts för stressorer kan 

ändå upprätthålla en tillfredställande psykologisk funktion, och vissa barn kan även förbättra 

sin psykologiska funktion, svåra uppväxtförhållanden till trots. Varje enskilt barn måste finna 

sina egna speciella processer för att uppnå en bättre tillvaro. 

Inom teorin om Resiliens talar man även om tre olika typer av skyddsfaktorer, som bidrar till 

att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa, individuella, familjebaserade, samt samhälleliga 

skyddsfaktorer (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012). Individuella skyddsfaktorer innefattar 

bland annat en hög intelligens, ett lugnt temperament, stor förmåga till coping och 

problemlösning samt religiositet. Familjebaserade skyddsfaktorer innefattar bland annat en 

god anknytning till minst en förälder, stöd från föräldrar och en stabil hemmiljö. Samhälleliga 

skyddsfaktorer innefattar bland annat nära anknytningar till andra vuxna, sociala institutioner 

(t ex. skola, kyrka), samt annat socialt stöd (ibid.). 

Teorin om Resiliens är på många sätt besläktad med KASAM, och handlar om människors 

motståndskraft mot att utveckla psykiska problem eller psykisk ohälsa, trots att de utsätts för 

stress och risker. Detta gör teorin relevant, med tanke på att den undersökta målgruppen ligger 

i riskzonen för psykisk ohälsa. Efter valet av teorierna om KASAM och Symbolisk 

interaktionism valdes teorin om Resiliens för att tydligare kunna beskriva den betydelse 

grupphemmen haft för dessa ungdomar, eftersom det framgick att grupphemmen spelade en 

viktig roll i att utveckla motståndskraft mot psykisk ohälsa. 

 

5 Resultat 

Resultaten av fyra intervjuer som genomfördes presenteras nedan. Det kodade materialet 

indelades i nio kategorier som syftar till att beskriva intervjupersonernas berättelser. De nio 

kategorierna är Upplevelser av livet på grupphem, Hur personalen beskrivs, Närhet och 

distans, Andra formella kontakter, Ett nytt samhälle, Den personliga utvecklingen, Livet 

utanför grupphemmet, Förväntningar samt En positiv syn på framtiden. Under varje kategori 

redogörs för vad kategorin avser och vad som framkommit i intervjuerna. Detta kommer även 

att styrkas med kortare citat. 

Alla fyra respondenter har på ett öppet sätt delat med sig av sina upplevelser. Tidigt stod det 

klart att det är fyra individuella berättelser som utgör ett väldigt brett material. Även om detta 

motsvarade de förväntningar som fanns innan arbetet påbörjades känner vi att vi lyckats 

presentera alla upplevelser på ett rättvist sätt. Vi har i vissa fall ändrat meningsbyggnaden 

något i citaten för att få ett mer lättläst resultat, med stor hänsyn till att inte förvränga eller 

förlora innebörden i citaten. 
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5.1 Upplevelser av livet på grupphem 

Denna kategori avser beskriva det dagliga livet på grupphemmet. Intervjupersonerna berättar 

här om vad som upplevts som positivt och negativt med att bo på grupphem, om den hjälp de 

fått och om vad de tycker kan göras bättre. 

Till att börja med beskrev alla respondenter sig som överlag nöjda med att bo eller ha bott på 

grupphem. Under intervjuerna berättade respondentera att de fått mycket hjälp av att bo på 

grupphem, både i praktiska vardagliga sysslor, som exempelvis matlagning och läxläsning, 

men även hjälp med till exempel att hantera svenska språket och att bättre förstå svenska 

samhället.  

De flesta respondenter tyckte att gemenskapen mellan ungdomarna varit bra på boendet. En 

avgörande del i den goda gemenskapen mellan ungdomarna beskrevs av vissa var ett 

gemensamt modersmål. Några uttryckte dock en känsla av ensamhet, och berättade att de 

hade spenderat mycket tid ensamma på sitt rum eller i sin lägenhet. En anledning till detta 

troddes vara att de inte delade modersmål med någon på boendet. Det har dock även 

framkommit att bråk mellan ungdomarna var relativt vanligt på grupphemmen. Att det varit 

bråk har förklarats på olika sätt av respondenterna. Vissa menade att det ofta kunde bero på 

missförstånd grundade i olika språk och kulturer. Andra påpekade att det inte var något 

konstigt med bråk då det är många ungdomar som bor nära inpå varandra och därför lätt 

kunde uppstå konfliktsituationer.  

” …jag var kompis med alla, jag är fortfarande kompis med alla, jag brukar snacka 

med dom hela tiden.” 

”Det kan hända ibland kanske, när vi skojar, att det blir bråk efter det, ja, men vi var 

kompisar…” 

Något som togs upp i de flesta intervjuer var att det var skillnad mellan olika grupphem. 

Många var mer nöjda med att bo på till exempel asylhem än stödboende. En anledning till 

detta var att ett flertal upplevde att de fick mindre hjälp och stöd efter att ha flyttat från 

asylhemmet. Detta kommer däremot att behandlas närmre under kategorierna Närhet och 

distans samt Förväntningar. En annan skillnad som togs upp var att några av respondenterna 

upplevde att vissa grupphem erbjöd mer hjälp än det de bodde på, vilket uppfattades som 

orättvist. 

Regler beskrevs som en stor del av vardagen på grupphemmen. Även om livet på grupphem 

beskrivits som bra upplevdes vissa regler styra personalens arbete för mycket. Det kunde 

handla om till exempel regler för städning, datoranvändning eller skjuts. Flera av 

respondenterna upplevde att personalen inte var tillräckligt flexibla i användningen av 

reglerna, och efterfrågade ett större utrymme att kunna komma med förslag och diskutera 

kring reglerna. 

”Men, de har regler och...vi kan inte förstå dem. De säger att klockan 10 ungefär, måste vi 

lägga oss, och...vi kan inte göra det...” 

”...jag kan inte sova, jag måste gå och sätta mig med datorn eller nånting, dom säger ”nej, 

nej”, dom låser dörren.” 

Respondenterna har genomgående beskrivit tiden på grupphem som betydelsefull för dem. 

Förutom den hjälp och stöd de har fått har grupphemsvistelsen framställts som ett bra sätt att 

lära känna andra ungdomar, samt som en bra introduktion till olika fritidsaktiviteter. 

Aktiviteterna beskrevs som särskilt viktiga under asylprocessen, då de gav något annat än 
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uppehållstillståndet att tänka på. Viss kritik riktades även mot att flytta så mycket. Flera 

flyttar inom kort tid beskrevs som påfrestande, och som att man aldrig fick chans att vänja sig 

vid sin vardag. 

”…vi flyttar för mycket, och det är jättejobbigt. När man vant sig med allt, då måste 

man flytta. Det är jättejobbigt att man flyttar så mycket, så här ofta…” 

”Den största betydelsen för mig är att jag fick hjälp, och jag är jättenöjd.” 

5.2 Hur personalen beskrivs 

I denna kategori tas de koder upp som avser hur respondenterna beskrev personalen på 

grupphemmen och deras betydelse för dem. 

Alla respondenter har beskrivit personalen i goda ordalag; bra, snälla och kompetenta är några 

exempel på vad som sades under intervjuerna. Det har tydligt framgått att alla upplevt att de 

blivit hjälpta av personalen, och respondenterna har i varierande grad uttryckt tacksamhet för 

den hjälp de fått. Framför allt har språket nämnts som ett viktigt exempel på saker personalen 

hjälpt till med, och betydelsen av att få prata svenska i vardagligt tal har varit stor. Personalen 

har även fyllt en viktig funktion för respondenterna genom att det alltid funnits någon att prata 

med då man haft behov av det, vilket kommer att beskrivas närmre under kategorin Närhet 

och distans.  

”Det är bra personal, de är snälla, de har jättemycket kunskap. Vi kommer alltid 

överens med varandra när vi har nåt problem, det går att sitta och prata med dem, 

de har kompentensen att sitta och prata med dig.” 

”…jag tycker jättemycket om dem, de är jättesnälla, de är jättebra, framför allt har 

de bra erfarenheter, bra kunskaper, jag har fått jättemycket hjälp av dem faktiskt, 

med allting, med hur allting sitter ihop, [och] fungerar, med läxor, nästan allting.” 

I allmänhet har respondenterna känt att personalen lyssnar på dem och behandlat dem med 

respekt, vilket varit viktigt för dem. Det framkom dock att det också funnits tillfällen då de 

känt att personalen inte lyssnat på dem, och de har upplevt sig vara förbisedda. Några 

respondenter har upplevt att personalen hållit för hårt på regler, och tänkt mer på reglerna än 

på ungdomarna. Personalen beskrevs i samband med detta som att de bestämmer för mycket, 

och detta kunde då upplevas som att de ville visa makt över ungdomarna. Vissa av 

respondenterna menade att personalen ofta kunde neka dem något utan att ge någon vidare 

förklaring. Detta upplevdes som mycket negativt. Vidare beskrevs att personal upplevdes som 

bra även fast de nekade till samma sak, om de gav en förklaring till varför det var på det viset. 

”Personalen…var snäll. Dom är vänliga[…]men…dom bara tänker på regler, inte 

på ungdomarna.” 

”… när jag säger, ”jag vill ha en sak”, så säger dom, ”nä, du får inte”, men ingen 

berättar varför jag inte får det. Men om jag säger till den personal jag gillar, om jag 

säger ”jag vill ha den där saken”, så säger dom ”nej, du får inte”, och dom berättar 

varför jag får inte den.” 

Några respondenter har också berättat att de upplevt sig bli orättvist behandlade, och att 

personalen endast lagt märke till om de gjort något fel eller betett sig illa. Detta har gällt 

enskilda boenden, vilka i samband med dessa berättelser framställts i mer negativa ordalag. 

Respondenterna menade att hur personalen betedde sig mot dem påverkade hur de trivdes på 

grupphemmet. Vissa respondenter utvecklade detta vidare genom att beskriva vikten av att bli 
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behandlad på ett bra sätt och bemött med respekt. Detta gjorde enligt respondenterna att man 

själv bemöter personalen på ett bra sätt, vilket ger en bra grund för en god relation till 

personalen. 

”… om du gör nån dum sak idag, eller om du hade gjort nånting tidigare, alltså 

kanske förra månaden, dom sakerna, dom kan ta upp den här grejen idag, och säga 

att det är inte första gången, men när du gör goda saker tar dom inte upp det, de 

goda saker du har gjort tidigare, dom kan se det nu, men dom kommer inte att ta upp 

den grejen sen, så det är bara dumma grejer…” 

”Dom är snälla, de hade jättemycket kunskap, de beter sig jättebra mot mig. Det är 

sådär att när någon beter sig bra mot dig, så lär du dig också. Du behöver inte 

skrika eller bråka, du lär dig också. Det beror på hur personalen beter sig mot 

ungdomar, du börjar tänka, de flesta börjar tänka, ”han är äldre än mig, han hjälper 

mig, han respekterar mig, han lyssnar på mig, varför ska inte jag göra det?”” 

5.3 Närhet och distans 

Denna kategori behandlar de koder som avser känslan av närhet kontra distans på 

grupphemmen, framförallt vad gäller personalen. 

Flera av respondenterna uttryckte att de upplevde en större närhet till personalen då de bodde 

på asylhem, jämfört med andra boendeformer. Framför allt på stödboenden upplevde 

respondenterna en större distans till personalen. Detta kunde röra både fysisk distans, som till 

exempel hur lokalerna var utformade, men även en större distans i relationen till personalen.  

Respondenterna menade att på asylhemmen fanns personalen alltid nära till hands eftersom de 

rörde sig i samma lokaler som ungdomarna. På stödboendena upplevdes personalen mer 

frånvarande, vilket enligt vissa av respondenterna kunde bero på att personalen ofta befann 

sig i en annan lokal. Detta gjorde att många respondenter upplevde att de fått mer hjälp och 

stöd på asylhemmen än på stödboendet. På asylhemmen upplevdes det lättare att kunna sätta 

sig och prata med personalen om man hade behov av det. Respondenterna upplevde även en 

större närhet mellan ungdomarna under tiden på asylhem, och vissa uttryckte att de kunde 

känna sig ensamma då de bodde på stödboende. 

”…på [asylhemmet] bor vi i ett hus, men på [stödboendet] har alla egen lägenhet, så 

du bor nånstans. Så  ibland när du går till [stödboendet] och hälsar på personalen, 

så finns det inga ungdomar där. På [asylhemmet] träffar man dom hela tiden, man 

träffar dom varje dag, när man vill ta frukost, innan man åker till skolan…” 

Flera respondenter upplevde känslan av att de endast var en del av personalens arbete och att 

personalen inte riktigt brydde sig om dem, och efterfrågade en större känslomässig närhet till 

personalen. Som exempel på detta berättade några respondenter att de kunde ha en bra kontakt 

med vissa i personalen på grupphemmet, men om de träffade personalen då de inte jobbade 

kände de att personalen ignorerade dem. I regel uttryckte respondenterna att de kände en 

större närhet, både fysiskt och känslomässigt till personalen på asylhemmen än på 

stödboendena.  

”Jag har kontakt med två ur personalen, ja, inte som vänner, men vi kan, om vi 

träffas på stan, dom kommer och kramar mig som förut, men jag vet också många ur 

personalen, när dom ser mig, dom bara går vidare, ingen hälsar eller så...” 

”Jag saknar inget, jag saknar bara, det är inte en grej, men en kontakt, en riktig 

kontakt med personalen, jag saknar den.” 
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Trots detta var många av respondenterna nöjda med den närhet de kände till personalen. Flera, 

men inte alla, av respondenterna uttryckte att de hade en eller några speciella personer i 

personalen på grupphemmen som de kände en större närhet till, och som de helst vände sig till 

om de behövde prata om något. Vissa av respondenterna kände att de kontaktpersoner de haft 

vid olika boenden betytt mer för dem, eftersom de känt sig mer speciella i deras ögon. I regel 

handlade det dock om att respondenterna helt enkelt kommit bäst överens med vissa personer 

i personalen, och att dessa betytt särskilt mycket för dem.  

”...jag tycker det var bra att vi fick, att vi hade kontaktpersoner...det kändes som att 

vi var speciella för dom, nånting sånt.” 

”Ja, det är en man som jag tycker mest om att prata och sitta och diskutera med om 

allting[...] om jag har en fråga eller ett problem, om han inte är där, då väntar jag 

tills han kommer. Jag brukar inte fråga dom andra. Dom andra är också bra men 

han är min grej alltså.” 

5.4 Andra formella kontakter 

Denna kategori syftar till att beskriva den betydelse som andra formella personer än 

personalen vid grupphemmen haft för respondenternas tid i Sverige. 

Under intervjuerna fick respondenterna tillfälle att beskriva sin relation till sin god man, och 

efter intervjuerna stod det klart att kontakten med god man är högst individuell. De flesta 

respondenter uttryckte att de överlag var nöjda med sin god man, men att de inte hade 

utvecklat någon betydelsefull relation till denne. Alla respondenter tyckte att de fått hjälp av 

sin god man i varierande grad. Framför allt tyckte respondenterna att de fått hjälp med 

ekonomiska frågor, men även mycket hjälp med "pappersarbete", alltså hjälp med att fylla i 

blanketter till migrationsverket, socialtjänsten, att ordna med möten och söka bidrag. Flera av 

respondenterna berättade också att de upplevde att de fick mycket hjälp av god man då de var 

nyanlända i Sverige, men efter att de fått beviljat uppehållstillstånd minskade hjälpen i 

utsträckning. En viss besvikelse över god man uttrycktes i vissa intervjuer, där respondenterna 

upplevde en dålig kontakt med sin god man. Å andra sidan hade andra respondenter fått en 

mycket god kontakt med sin god man, och upplevde sig mycket hjälpta av denne. 

Sammantaget upplevde respondenterna god man som bra, men att personalen på 

grupphemmen var viktigare för dem. 

”Just den största hjälpen som god man gör är bara från början, när dom får en ny 

ungdom. Det är mest som från början, när man måste till migrationsverket, advokat 

och sånt där, och prata. [...] De första två månaderna, sen har man fått 

svar[uppehållstillstånd]. Då har dom inte så mycket jobb och så.” 

”Ehh...pappersarbete tror jag...jag träffar inte henne så ofta...men hon...när jag 

ringer henne svarar hon, hon finns när jag behöver henne. Jag behöver personal mer 

än min god man tycker jag.” (På frågan om vilken hjälp respondenten upplever sig få 

av god man.) 

Förutom god man fanns även ett antal andra formella kontakter som respondenterna berättade 

att de fått hjälp av. Flera respondenter nämnde skolan eller lärare som viktiga för dem, och 

vissa hade på egen hand inlett en professionell samtalskontakt hos exempelvis ungdomshälsan 

eller skolkurator. Anledningen till att denna kontakt inletts togs inte upp under intervjuerna, 

men de aktuella respondenterna berättade att de fått mycket hjälp av dessa kontakter. Hjälpen 

kunde röra sig om både konkreta frågor, som till exempel att sluta röka, men även hjälp med 

personlig utveckling eller att förstå det svenska samhället. 
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”Ja, skolan, skolan har hjälpt mig så mycket, att dom har berättat om lagen, och dom 

säger ”du räknas som en svensk”...” 

”...jag behöver en person att prata med, och det bästa sättet var att gå till 

ungdomshälsan och prata med en kvinna, och...jag känner att, hon förstår mig, 

och...dom hjälper mig så mycket, att...jag hittar mig själv, att jag är här i Sverige...” 

5.5 Ett nytt samhälle 

Denna kategori behandlar respondenternas känsla av att komma till ett nytt land, med ny 

kultur, nytt språk och vilka svårigheter och utmaningar de ställts inför, samt hur de hanterat 

dessa. 

Alla respondenter har uttryckt att det varit svårt att komma till Sverige, och att det varit en 

stor skillnad jämfört med sina ursprungsländer. De utmaningar respondenterna tyckte har varit 

störst var framför allt svenska språket, och normer i samhället. De oskrivna reglerna för hur 

man beter sig som svensk var något som togs upp under samtliga intervjuer, och hur svårt 

respondenterna upplevde just denna del av att komma som ensamkommande ungdom till 

Sverige. I samband med detta har respondenterna också berättat om sin vilja att lära sig om 

det svenska samhället och vilka lagar, regler och normer som gäller. Något som kom till 

uttryck under flera intervjuer var att det varit svårt att förstå både Sverige och svenskar. Man 

vänjer sig dock vid allt det nya, men det tar tid att anpassa sig till ett helt nytt samhälle. Detta 

ansåg flera respondenter var viktigt för både personal vid grupphem och svenskar i allmänhet 

att förstå och acceptera. 

”Man måste tänka ”nu bor jag i ett annat land”, nytt samhälle, ny kultur, ny mat, nytt 

allting. Det gäller att försöka vänja sig, så man blir van.” 

”...dom får förstå att, alla ungdomar som kommer från [ett annat land]...dom hade 

nåt system för att leva där. När du kom till Sverige, att...att anpassa till systemet, det 

tar tid. Det går inte på två månader, att du har anpassat dig till Sveriges system, det 

tar tid. Alltså dom får acceptera det...” 

Vissa respondenter uttryckte en känsla av att livet i Sverige är mer inrutat än livet i 

ursprungslandet. De menade att vardagen i Sverige i större utsträckning präglas av rutiner, 

och att de varje dag vet vad som ska göras. Vidare beskrev dessa respondenter att om man vill 

göra något utöver de dagliga rutinerna behöver man själv hitta på vad man ska göra, till 

skillnad mot för livet i ursprungslandet, då det alltid fanns något som måste göras. 

Respondenterna blev under intervjuerna tillfrågade om de kände sig som en del av det 

svenska samhället, varpå hälften svarade att de kände sig som en del i samhället, och hälften 

gjorde det inte. Frågan specificerades inte ytterligare, utan respondenterna fick tolka den fritt. 

Enligt de som uppgav att de inte kände sig som en del av samhället kunde detta bero på att de 

inte kunde identifiera sig med svenskar, eller att det krävdes mer tid i Sverige för att känna sig 

som en del i samhället. De respondenter som kände sig som en del av svenska samhället 

menade att detta var på grund av att de börjat förstå svenska samhället och sina rättigheter och 

skyldigheter. De kände att de kunde påverka samhället och de hade i större utsträckning börjat 

vänja sig vid de nya saker som utgjorde svårigheter i början.  

”...när man förstår samhället, man förstår hur det fungerar, då känner man sig som 

nånting i samhället. [...] Ju mer man lär sig, ju längre man bor, just nu tycker jag att 

jag är en del i samhället. Jag kan påverka samhället.” 

”...det här är mitt land också, jag måste kämpa för att bli bättre...” 
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”...om man är en del av svenska samhället, då kanske man lever som svenskar, man 

tänker som svenskar, och det gör jag inte.” 

De flesta respondenter berättade att de kände någon eller några svenskar, men att de upplevde 

det som svårt att lära känna nya personer utanför grupphemmen. Detta berodde enligt dem till 

viss del på språkliga faktorer, men även att det var svårt att förstå hur man lär känna nya 

personer. Flera respondenter gav konkreta exempel på tillfällen då de upplevt normerna i 

svenska samhället som förvirrande i samband med kontakten med svenska ungdomar. 

”...svenskarna...om du vill snacka med dom så säger dom ”jag känner inte dig”, 

men...alltså, det är konstigt för mig, hur ska du lära känna mig, du måste träffa mig 

en första gång[...] och ge mig en chans att få kommunicera med dig. Men dom vill 

inte lära känna dig...så ibland frågar jag mig alltså, när dom föddes, alla deras 

kompisar, dom föddes samtidigt...så alltså, det är konstigt...” 

Enligt respondenterna har personalen på grupphemmen haft stor betydelse för deras förståelse 

för svenska samhället och de normer som råder i Sverige. Som redan nämnts har det varit av 

stor vikt för respondenterna att ha någon som kan förklara hur samhället är uppbyggt och 

fungerar, då flera menat att det inte är något som går att läsa sig till. Det har även varit 

betydelsefullt för respondenterna att få hjälp att försöka förstå de saker de tyckt varit svåra att 

begripa gällande normerna i svenska samhället. Samtliga respondenter uttryckte under 

intervjuerna att deras liv varit bra sedan de kom till Sverige, detta trots de många svårigheter 

som tagits upp i denna kategori. 

”När jag började förstå mer, när man börjar förstå lite grann då blev jag mer 

nyfiken på att veta mer om samhället, lära mig mer om svensk kultur, och den där 

personen som jag sa, min kompis, personalen, jag satt med honom hela tiden, jag 

pratade, han lärde mig och försökte förklara.” 

”Ehm, om jag ska jämföra, hur jag har haft det förut, jag har kommit hit, och efter 

jag har kommit hit, har det varit...jättebra. Det känns så bra att jag har kommit hit.” 

5.6 Den personliga utvecklingen 

Denna kategori handlar om respondenternas syn på hur de utvecklats och vad de lärt sig sedan 

de kom till Sverige. 

Samtliga respondenter tyckte att de på något sätt hade utvecklats sedan de kom till Sverige. 

För vissa av respondenterna var denna utveckling knuten direkt till det svenska samhället, och 

att de ändrat sitt beteende och sitt sätt att tänka som ett resultat av att de börjat förstå hur 

samhället fungerar. Flera respondenter beskrev att de levde "dag för dag" i sitt ursprungsland, 

men uttryckte under intervjuerna att de i större mån tänker långsiktigt jämfört med hur de 

tänkte innan de kom till Sverige. De menade att de nu tänker mer på hur framtiden ska bli. 

Några respondenter berättade också att de bryr sig om livet på ett annat sätt sedan de kom till 

Sverige. Med det menade de att de vill göra bra ifrån sig för att få ett bättre liv genom att till 

exempel gå i skolan, ta körkort, för att senare få ett bra jobb. 

"Men här i Sverige, jag vet att om jag jobbar hårt idag, kommer jag att bli bättre 

imorgon, så när jag kom hit, bestämde jag mig att jag vill leva på bra sätt...jag får 

göra vad personalen sa till mig, "om du går i skolan, om du lär dig bra svenska, om 

du tar körkort, kommer du att få ett bra jobb"[...] om jag lever på rätt sätt, kommer 

det att bli bra för mig." 
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I övrigt uttryckte många av respondenterna att de utvecklats på så sätt att de nu bor ensamma 

och kan klara sig själva. Att ha fått hjälp med att klara praktiska vardagssysslor, som till 

exempel att handla och sköta sin ekonomi upplevde de flesta som mycket betydelsefullt, och 

respondenterna ansåg att det framför allt var grupphemspersonalen som hjälpt dem med detta. 

Flera respondenter berättade också att de upplevt en stor personlig utveckling kring sitt 

agerande i konfliktsituationer. Även detta knöts i intervjuerna samman med att 

respondenterna fått en större förståelse för det svenska samhället, och att de därmed fått andra 

alternativ än att använda våld om en konflikt uppstått. Även här tillskrevs personalen vid 

grupphemmen stor betydelse. Trots detta fanns respondenter som uttryckte att de ibland kunde 

falla in i gamla banor och tillfälligt tänka som de gjorde i sitt ursprungsland, men detta 

handlade om enskilda tillfällen. 

"Jag tänkte faktiskt jättemycket, det här samhället är inte likadant som det andra 

samhället som jag kom från, här tänker människor på ett annat sätt, man använder 

inte våld, man kommer överens genom att prata, genom att diskutera saker." 

"Dom har lärt mig allt som jag kan nu...det är dom som lärt mig." (Om personalens 

betydelse för den personliga utvecklingen.) 

5.7 Livet utanför grupphemmet 

Denna kategori rör både respondenternas fritid utanför grupphemmet, men även tiden efter att 

de flyttat från grupphemmet till eget boende. 

De flesta respondenter uppgav att de har eller har haft någon fritidsaktivitet. Dessa 

fritidsaktiviteter hade respondenterna börjat med under tiden de bott på grupphem, och då fått 

hjälp av bland annat personalen att hitta lämpliga aktiviteter utifrån respondenternas eget 

intresse. Förutom att de uttryckte att det är roligt att hålla på med sitt intresse upplevde vissa 

respondenter även att fritidsaktiviteter fyllde en funktion genom att man då får något annat att 

tänka på än sin situation som ensamkommande flyktingbarn. Vissa respondenter upplevde 

också att de blivit hjälpta av sina fritidsaktiviteter vad gäller språket, då det givit dem ett 

ytterligare tillfälle att öva på svenska. 

"...jag ville vara med i nån teatergrupp, så. Jag gick där, den här tiden...när jag gick där, 

jag kunde inte prata svenska, men dom var snälla med mig alltså...dom hjälpte mig också 

att lära mig svenska..." 

Vissa respondenter tyckte att de pengar de får av kommunen inte räcker till göra något roligt 

för, och därför valt bort vissa fritidsaktiviteter som de annars skulle vilja göra. Andra 

respondenter hade ordnat med extrajobb för att tjäna egna pengar. Utöver detta hade vissa 

respondenter inte tid eller lust att hålla på med någon fritidsaktivitet eftersom de valde att 

lägga tid och energi på att studera istället. Då respondenterna fick beskriva vad de gjorde på 

helgerna svarade vissa att de umgicks med kompisar, medan andra svarade att de satt hemma 

själva, varpå de sistnämnda även uttryckte en känsla av ensamhet. 

"...det är svårt att ha tid för såna saker, om man ska laga mat, plugga, städa och 

[jobba], då är det svårt att ha tid för såna saker." 

"Nää...så det är därför jag gillar att lyssna på musik, så, på helgen, jag får sitta 

hemma, eller nu, jag är 18 år, så jag kan gå till en restaurang eller klubb eller nåt 

sånt, festa lite grann där...alltså man kan inte göra den hela tiden för att [...] man 

måste kolla på ekonomin." (På frågan om respondenten har någon fritidsaktivitet.) 
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5.8 Förväntningar 

Denna kategori inrymmer de koder som rör respondenternas förväntningar på samhället, 

grupphemmen, personalen och livet i Sverige i övrigt. 

Alla respondenter har haft förväntningar på Sverige och på vad som skulle hända efter 

ankomsten. Vissa respondenter beskrev att de innan ankomsten föreställde sig Sverige som ett 

fritt land där man skulle få göra vad man ville. Respondenterna fortsatte med att berätta att 

dessa förväntningar inte infriades, utan att det tvärtom fanns mycket lagar och regler som de 

var tvungna att följa. Förväntningarna som fanns på grupphemmen var av annan karaktär än 

de förväntningar som fanns på svenska samhället. Även här hade alla respondenter olika 

förväntningar, och vissa respondenter upplevde att förväntningarna inte infriades. 

Respondenternas förväntningar var av skiftande karaktär, men innefattade bland annat att få 

mer hjälp än vad som gavs, större materiella tillgångar, samt en större närhet till personalen 

och god man. 

"Du vet alla invandrare tänker att Sverige är ett paradis, och...det är sant, när vi, 

när jag var i mitt land tänkte vi på Sverige eller Europa som ett paradis. Men, när vi 

kommer till Sverige, då är det inte samma sak som vi har tänkt förut..."  

I samband med detta berättade respondenterna att de förväntat sig att personalen skulle finnas 

mer till hands, och i större utsträckning tillmötesgå ungdomarnas önskemål. Detta kunde röra 

sig om till exempel att personalen skulle kunna ge skjuts eller finnas tillgängliga för övrig 

praktisk hjälp vid behov. När respondenterna senare upptäckte att det inte var på det viset som 

de förväntat sig upplevdes detta som mycket negativt. Detta ledde enligt respondenterna till 

att i viss mån ifrågasätta personalens roll på grupphemmen. 

"...till exempel när vi var på [grupphemmet], när vi säger "vi behöver skjuts till 

stan", det gick inte många bussar [därifrån], så säger dom "nej, vi har ingen tid". 

Dom jobbar där för oss, inte för nån annan." 

"...när vi har förslag, då lyssnar dom inte...dom säger "det går inte, det behövs 

mycket pengar", jag säger "okej, ni har inga pengar", när nån tv eller nånting blir 

trasig, då har dom pengar för den, men inte för oss." 

En annan förväntning som fanns hos vissa respondenter, som nämnts i tidigare kategorier, var 

att personalen skulle ha en större känslomässig närhet till ungdomarna på grupphemmen. Med 

detta menade respondenterna att de saknade en riktig kontakt med personalen, och 

efterfrågade ett större känslomässigt engagemang i personalens arbete med ungdomarna. 

Dessa förväntningar fanns i viss mån även på god man, men inte heller där infriades 

förväntningarna. Vissa respondenter uttryckte att de väntat sig att grupphemmen skulle vara 

mer likt en hemmiljö, och att personalen skulle fungera som föräldrar för ungdomarna. 

Respondenternas önskan var att bli behandlad som en del i en familj, vilket för dem innebar 

att bli accepterade för den de är, eller bli förlåtna om de gjort fel. När de senare upplevde att 

det inte var på det viset på grupphemmet ledde detta till besvikelse hos respondenterna. Dessa 

respondenter uttryckte under intervjuerna en känsla av att ha blivit övergiven av 

grupphemmen, då de förväntat sig att personalen skulle bry sig om dem mer än 

respondenterna upplevde att de gjorde. 

”...jag tänkte att [grupphemmet], när du flyttar till Sverige ensam, du bor på 

grupphem, dom funkar som dina föräldrar, så jag trodde att [grupphemmet] var 

mina föräldrar. Dom var min familj, trodde jag innan jag flyttade dit, sen fattade jag 

att dom funkar inte som mina föräldrar, dom jobbar.”  
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”...det spelar ingen roll vad ungdomarna har gjort, de borde ändå ta tillbaka dem 

som sina ungdomar...för om dom inte bryr sig om ungdomarna, då kommer det att gå 

dåligt för dem i framtiden. Några kanske börjar ta droger, några kanske börjar 

dricka…för de vet att Skellefteå Kommun inte bryr sig om dem längre, för att de 

gjorde nåt dumt för länge sen…så de borde acceptera dem, som ett barn, och ta hand 

om dem.” 

5.9 En positiv syn på framtiden 

Denna avslutande kategori tar upp respondenternas syn på framtiden, deras mål och drömmar. 

Samtliga respondenter uttryckte under intervjuerna att de är glada att de kommit till Sverige, 

och alla berättade att de ser sin framtid i Sverige. Respondenterna hade som mål att först och 

främst studera, för att i framtiden kunna få ett bra jobb. Alla respondenter har haft tydliga 

drömmar om vad de vill arbeta med i framtiden, och även berättat om hur de planerat att gå 

tillväga för att uppnå sina drömmar. De berättade att de känner sig motiverade och 

optimistiska inför framtiden och känner att livet kommer att bli bra. I vissa intervjuer togs 

också frågan om familj upp, och respondenterna kände då att de vill bilda familj i Sverige. 

Vissa respondenter har även pratat om en möjlig återförening med sin familj. I flera av 

respondenternas berättelser har det funnits personer som varit betydelsefulla för dem, som 

hjälpt dem att börja tänka på framtiden. Detta har rört sig om både personal på grupphem, 

personal på skola, eller andra formella kontakter. Dessa personer har enligt respondenterna 

inte påverkat de specifika målen, utan snarare hjälpt dem att tänka på hur de kan uppnå dessa 

mål. 

”…här i Sverige, jag ser min framtid, jag vet att den finns, min framtid, alltså det 

finns allt…framgång…jag vet att det finns nånstans, jag ser det…det är bara att gå 

alltså…om man vill komma dit, då måste man gå till skolan, läsa mer, plugga mer…” 

 

6 Analys 

Det står klart att det är fyra högst individuella bilder av livet på grupphem som berättats i 

intervjuerna. På många sätt skiljer sig dessa berättelser åt, men detta till trots har det gått att 

hitta vissa gemensamma kärnor i materialet. Varje berättelse har delar som på något sätt 

överensstämmer med någon annan, och resultatet av analysarbetet presenteras nedan.  

 

Alla respondenter gav uttryck för att tiden på grupphem på något sätt haft stor betydelse för 

dem. Vissa var nöjda med det mesta medan andra ifrågasatte mycket. De flesta hade både 

positivt och negativt att berätta om tiden på grupphem, men i regel var respondenterna nöjda. 

6.1 Närhet till andra 
En del av upplevelsen var den gemenskap som fanns mellan ungdomarna på grupphemmen. 

Gemenskapen beskrevs överlag som bra, även fast det ofta kunde uppstå bråk mellan 

ungdomarna. Det framstod som betydelsefullt för respondenterna att ha någon i sin närhet 

som man delade modersmål med. Detta var dock inte någon förutsättning för en god 

gemenskap, och inte heller något hinder för de respondenter som inte delat modersmål med 

andra ungdomar, men ett gemensamt modersmål tycktes i regel underlätta för att uppnå en 

god gemenskap.  

Det är naturligt att man i en främmande miljö tyr sig till de som man delar kulturellt ursprung 

med (Ahmadi, 2003). Enligt Borge (2011) bidrar en samvaro med jämnåriga till att utveckla 
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motståndskraft mot psykisk ohälsa. En god gemenskap kan alltså ses som en viktig 

skyddsfaktor. En god gemenskap och social samvaro kan även bidra till en ökad känsla av 

sammanhang, då vänner kan ses som resurser som kan öka känslan av hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). Enligt Mead (1976) är språket en av de största signifikanta symboler vi 

använder oss av i interaktionen med andra, och även andra symboler, som till exempel 

kroppsspråk, är i stor utsträckning kulturellt bundna. Att dela modersmål innebär alltså att 

man bättre förstår de symboler som är viktiga i interaktionen med andra (Trost & Levin, 

2010). Detta kan i sin tur bidra till en ökad känsla av begriplighet i vardagen. 

Flera respondenter beskrev stödboendena i sämre ordalag än andra boendeformer. Dessa 

beskrev att de i större utsträckning kände sig ensamma, och kände en större distans till både 

ungdomar och personal på stödboendet än på andra typerna av boenden, vilket förvisso är 

förståeligt, då det ingår ett större mått av självständighet i boendeformens struktur. Att sådana 

åsikter uttrycks kan lättare förstås med utgångspunkt i teorin om KASAM. På asylhemmen bor 

ungdomarna nära inpå varandra, vilket innebär att de får större möjlighet att utveckla en god 

gemenskap med de andra ungdomarna. Personalen finns också närmre till hands jämfört med 

på stödboendet, vilket underlättar en närmre kontakt till dem. Detta kan bidra till att öka 

känslan av sammanhang. Denna känsla kan upplevas som att den rycks undan vid flytten till 

stödboendet. En respondent uttryckte detta väldigt tydligt, och menade att "så fort man lärt sig 

hur saker funkar, då måste man flytta”. Denna upplevelse torde kunna minska känslan av 

sammanhang. 

 

6.2 Förväntningar 
Respondenterna har uttryckt olika förväntningar de hade på samhället, grupphemmen och 

personalen som på olika sätt påverkat den sammantagna upplevelsen av tiden på grupphem. 

Vissa uttryckte åsikter om att de väntade sig att personalen i större utsträckning skulle 

tillmötesgå deras önskemål. Dessa respondenter upplevde att de ena gången kunde få sin vilja 

genom, och en annan gång bli nekad, utan någon vidare förklaring. Att denna förväntning 

tidvis men sällan infriades kan ha bidragit till en minskad känsla av sammanhang, framför allt 

vad gäller måttet av begriplighet hos dessa respondenter. Detta eftersom ett upplevt 

inkonsekvent agerande gjort det svårt för dessa respondenter att veta vad man kan förvänta sig 

av personalen.  

Andra respondenter uttryckte att de förväntat sig att personalen i större mån skulle fylla en 

funktion som förälder. Det är förståeligt att man som ungdom, efter att ha lämnat viktiga 

skyddsfaktorer som exempelvis familj, har förhoppningar om att etablera en närmare 

känslomässig kontakt till personalen på grupphemmen. Då detta inte inträffat upplevdes det 

som en besvikelse, som för dessa respondenter ledde till en känsla av att ha blivit övergiven. 

Denna känsla kan ses som en riskfaktor som underminerar motståndskraften mot att utveckla 

psykisk ohälsa (Borge, 2011). 

 

6.3 Betydelsefull personal 
Framför allt har personalen lyfts fram som viktiga för upplevelsen av grupphem. Det går att se 

ett samband mellan hur respondenterna talat om personalen på grupphemmen och hur de 

upplevt grupphemsvistelsen. De som varit nöjda med personalen har i regel varit nöjda med 

grupphemsvistelsen, och vice versa. Vissa av respondenterna har benämnt en eller flera 

personer i personalen som extra betydelsefulla för dem, och som enligt respondenternas 

beskrivningar stämmer in på det som inom symbolisk interaktionism kallas signifikanta andra 

(Trost & Levin, 2010). Enligt Mead (1976) fungerar en signifikant andre som någon vi kan ta 

efter och lära oss social interaktion av. I detta sammanhang kan det handla om inlärningen av 

symboler som är kulturellt bundna. De respondenter som upplevt denna kontakt har i större 
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utsträckning varit nöjda med grupphemsvistelsen, och visat på en större förståelse för normer 

och regler både på grupphemmet och i samhället. Följaktligen har de respondenter som inte 

nämnt någon särskilt betydelsefull person ur personalen ställt sig mer frågande till de regler 

som rått på grupphemmen. Alla respondenter har upplevt personalen som betydelsefull genom 

att det alltid funnits någon att prata med. De respondenter som upplevt en signifikant andre 

har i högre grad uttryckt det som betydelsefullt att kunna prata med denne vid behov. 

Sammantaget kan sägas att respondenterna upplevde det som viktigt att ha en nära kontakt 

med någon personal, vilket även gällde för de respondenter som inte upplevt en sådan 

kontakt. 

De flesta respondenterna upplevde att de blivit lyssnade på och bemötta med respekt av 

personalen. Åsikter som motsade detta framkom också, men det rörde sig då främst om 

enskilda tillfällen. En trygg hemmiljö och en upplevelse av betydelsefulla sociala kontakter är 

faktorer som bidrar till att utveckla motståndskraftighet mot psykisk ohälsa (Carlson, 

Cacciatore & Klimek, 2012). Överlag beskrevs personalen som nära knuten till den 

sammantagna upplevelsen av vistelsen på grupphem. 

 

6.4 Att förstå sin omgivning 
Regler och rutiner vid gruppboendet kan tänkas att det borde öka vardagens förutsägbarhet, 

vilket därmed borde öka begripligheten hos ungdomarna. Vissa respondenter har däremot 

upplevt reglerna som förvirrande och svåra att förstå och reagerat negativt på dessa. 

Respondenterna reflekterade i samband med detta kring att livet i ursprungslandet skiljer sig 

mycket från livet i Sverige, och att det tar tid att anpassa sig till de nya levnadsförhållandena. 

Detta har gjort att de regler och rutiner som funnits på boendet snarare fått motsatt effekt, och 

gjort vardagen mindre begriplig för dessa respondenter. 

Alla respondenter uttryckte tydligt att de fått hjälp av grupphemspersonalen med att förstå det 

svenska samhället. Detta innefattar hjälp med svenska språket, men även hjälp att få kunskap 

om hur samhället är uppbyggt, och vilka lagar, regler och kulturella normer som råder. Som 

tidigare nämnts har de kulturella symbolerna för många tett sig förvirrande. Personalen har 

dock spelat en stor roll för den läroprocess som ungdomarna går eller har gått genom enligt 

respondenterna. Som en respondent uttryckte så är kulturella symboler och normer ”inte något 

man kan läsa sig till”. Detta tycks på många sätt ha bidragit till en ökad känsla av delaktighet i 

samhället.  

Även om inte alla respondenter kände sig som en del i det svenska samhället så tyckte dessa 

att de fått mycket annan värdefull hjälp. Praktiskt vardagligt stöd har för vissa varit avgörande 

för att kunna bo själv, vilket i sin tur bidragit till en större känsla av självständighet. Att inte 

vara beroende av andra för att klara av det vardagliga livet torde underlätta för möjligheten att 

känna sig som en fullvärdig medborgare i samhället. Personalen har även för flera 

respondenter hjälpt till att knyta värdefulla kontakter ut i samhället i form av fritidsaktiviteter 

eller jobb.  

Med respondenternas berättelser som utgångspunkt är det tydligt att personalen bidragit till att 

öka deras känsla av sammanhang. Personalen har enligt respondenterna bistått med hjälp att 

lära sig hur livet ser ut i Sverige, och därmed ökat ungdomarnas känsla av begriplighet. De 

har även funnits till hands som stöd när ungdomarna behövt det, vilket bidrar till en känsla av 

hanterbarhet. Att få detta stöd, att känna sig som en del av samhället, och att känna att man 

bättre förstår sin omgivning, har enligt några respondenter gjort att de känt sig mer positivt 

inställda till både sin omgivning och till sin egen situation, och därmed ökat deras känsla av 

meningsfullhet. Även de respondenter som inte kände sig som en del i samhället uttryckte att 
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personalen varit till stor hjälp i dessa frågor, och vissa menade att det nog bara var en 

tidsfråga innan de kände sig helt delaktiga i samhället. 

6.5 Framtiden 
Respondenterna tycktes alltigenom positivt inställda till framtiden. Alla uttryckte under 

intervjuerna tydliga mål och drömmar. Detta är enligt Christoffersen (2007) en positiv kraft 

för ensamkommande barn och ungdomar. Vissa respondenter tyckte att de fått hjälp av 

personalen med att formulera mål och drömmar, men för vissa respondenter hade även andra 

professionella personer varit viktiga för synen på framtiden, som exempelvis personal på 

skolan och ungdomshälsan. 

 

6.6 Tema 
För att försöka samla resultatet och analysen av studien på ett enhetligt sätt formulerades ett 

tema som presenteras nedan. Att samla så många individuella upplevelser i ett kort stycke text 

är ingen lätt uppgift, men vi känner att följande formulering framträtt som en röd tråd i alla 

respondenternas berättelser: 

Upplevelsen av att ha bott på grupphem avgörs till stor del av relationen till personalen, och 

påverkar på många sätt livet i Sverige. Relationen till personalen har betydelse för hur stöd 

och hjälp tas emot och i förlängningen för hur man hanterar sin situation. 

 

7 Diskussion 

De huvudsakliga resultaten av denna studie rör framför allt personalens roll på grupphemmen. 

Det har blivit tydligt att personalen är betydelsefull för upplevelsen av tiden på grupphem. 

Alla respondenter tycker att de fått hjälp, vilket bland annat innefattat att lära sig svenska 

språket, och att lära sig om rådande normer. Detta har varit viktigt för både den personliga 

utvecklingen och känslan inför svenska samhället. Respondenterna har uttryckt att det varit 

viktigt med nära kontakt till någon personal, vilket även gällt för de respondenter som inte 

upplevt någon sådan kontakt. Personalen har förekommit i både positiva och negativa 

sammanhang. Oavsett vilket sammanhang de nämnts i står det klart att de är viktiga för 

upplevelsen av grupphem.  

Strukturella faktorer har också påverkat upplevelsen av att bo på grupphem. Detta kunde röra 

sig både om regler och rutiner för boendet, men även mer övergripande frågor, som 

exempelvis att vissa upplevt att de tvingats flytta för mycket. Under intervjuerna har det 

framkommit att en del ungdomar inte har full förståelse för personalens roll och för de regler 

som kan finnas på vissa boenden. Då vi båda arbetat på grupphem för ensamkommande barn 

och ungdomar vet vi att en introduktion ges till alla som flyttar till grupphemmet. Vi tycker 

samtidigt att det står klart att denna introduktion inte är tillräcklig för alla, och därför kan det 

vara värdefullt att reflektera kring om rutinerna för denna introduktion behöver ses över. För 

vissa kan en ytterligare eller en utökad introduktion behövas. I en sådan utökad introduktion 

skulle bland annat personalens roll som professionella kunna klargöras, då vissa respondenter 

ställt sig frågande till att personal agerat på ett sätt på boendet och på ett annat sätt om de 

träffats utanför boendet. Vissa ungdomar kan dessutom behöva ytterligare klargöranden kring 

syftet med grupphem och varför de regler som finns på grupphem ser ut som de gör. 

Utifrån respondenterna har det blivit tydligt att rutinerna för flytt mellan de olika hemmen 

skulle kunna optimeras för att bättre uppfylla varje individs behov av stöd. En del 

respondenter upplever att de flyttat för mycket. Å ena sidan ingår det flera olika boendetyper i 
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den trappstegsmodell för grupphem som finns i Skellefteå kommun, vilket kan göra att 

ungdomarna tvingas flytta ofta. Å andra sidan har detta upplevts som påfrestande och lett till 

en känsla av rotlöshet för vissa. För andra respondenter, som till exempel gått direkt från ett 

asylhem till ett stödboende, skulle det tvärtom kunna vara värdefullt att få ett ”mellansteg” i 

form av PUT-boende, då detta skulle kunna bidra till känslan av sammanhang genom att 

gradvis öka måttet av ansvar och självständighet. Det är såklart en svår avvägning att göra, 

men en avvägning som måste göras med varje individs bästa i fokus. Teorin om KASAM  kan 

vara användbar i arbetet med detta. 

En sak att ta i beaktning är att de respondenter som ställt upp i denna studie i många fall haft 

tydliga åsikter och förslag om förändring som de velat uttrycka. Detta har varit mycket 

värdefullt för vårt arbete, men det är möjligt att de övriga som blev informerade om studien 

men valde att inte delta, ungefär två tredjedelar av de informerade, inte hade något specifikt 

de velat ta upp. Som författare har vi varit medvetna om detta. Det har varit tydligt att även de 

respondenter som ställde upp i studien i regel varit mycket nöjda med tiden på grupphem, och 

tacksamma för den hjälp de fått. Det som kommit till uttryck under intervjuerna är verkliga 

upplevelser, och vi tror inte heller att de är ensamma om att känna så, vilket vi tror att 

framtida studier kan styrka. 

I förarbetet med studien kunde vi inte hitta några större studier rörande ensamkommande barn 

och ungdomars upplevelse av att ha bott på grupphem. Studier kring grupphem för 

ensamkommande barn och ungdomar har genomförts i viss mån, men inte med ungdomarnas 

upplevelser som utgångspunkt. Vi vill därför ge som förslag för framtida forskning att gå in 

ytterligare på detta ämne. Liknande studier kan genomföras samma eller liknande syften, men 

med större omfattning, fler respondenter eller på andra orter. Vi gick in i detta arbete utan 

någon tydlig riktning, vilket gett en bredd i materialet, men också gjort att vi inte haft 

möjlighet att gå in djupare på det vi senare sett varit det viktigaste. Det kan därför även vara 

värdefullt att avgränsa ämnet till att omfatta exempelvis personalens roll eller strukturella 

frågor. 

Som redan nämnts har studien visat att personalen är av stor betydelse för ungdomarnas 

upplevelse av tiden på grupphem. Därför anser vi att det är viktigt att personalen fortlöpande 

reflekterar över sitt arbete, sin professionella roll och sitt agerande. Som redan nämnts är 

ungdomarna i allmänhet väldigt nöjda med grupphemmen och tacksamma för den hjälp och 

stöd de fått, men det har också framkommit att det finns vissa förbättringsområden.  

Arbetet med denna studie har varit mycket intressant och givande. Respondenterna var 

mycket öppna under intervjuerna och delade med sig av sina tankar och känslor på ett sätt 

som gjort att vi fått ett väldigt brett resultat som överträffade våra förväntningar. Det har givit 

oss en inblick i hur ensamkommande barn och ungdomar kan uppleva livet på grupphem, en 

inblick vi hoppas att vi förmedlat på ett bra sätt i och med denna studie. Avslutningsvis tycker 

vi att följande citat på ett bra sätt beskriver den bild som framträtt: 

”Ja, mycket [betydelse]...för det är där [på grupphemmet] man får börja lära sig hur 

Sverige funkar. Det är inte så att man kan läsa sig till det, från en bok, så att det 

finns någon som kan berätta det...så grupphem har betydelse, mycket betydelse för 

ungdomar som flyttar hit...” 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går på socionomprogrammet. Just nu håller vi på med en 

undersökning som handlar om hur det är att bo på grupphem för ensamkommande 

flyktingbarn i Skellefteå Kommun. Målet med undersökningen är att ta reda på vilken hjälp 

ungdomarna upplever att de har fått av de grupphem de har bott på. Tanken är att kunna se 

vad som fungerar bra, och vad som kan göras bättre! 

Därför vill vi träffa ungdomar som har bott på grupphem för ensamkommande flyktingbarn, 

och prata om dina upplevelser av tiden på grupphem. Samtalet kommer att ta mellan 30-60 

minuter, och om det går bra för Dig så kommer samtalet att spelas in. Ingen annan kommer att 

kunna komma åt inspelningen, och du kommer att vara helt anonym. Vi kommer inte heller 

att skriva ner några namn, så ingen kommer att veta vem som sagt vad. Du styr själv över din 

medverkan, om du ångrar dig och inte vill vara med längre så går det bra att säga till både 

under samtalet och inom 14 dagar efter. Det som sägs under samtalet kommer bara att 

användas till vår undersökning, och du kommer att få läsa resultatet efteråt om du vill. 

Om du vill vara delta i vår undersökning så kan du antingen ringa eller maila någon av oss. 

Efter detta bestämmer vi tillsammans en tid och plats att träffas på. 

Med vänliga hälsningar, 

Viktor Eriksson 

073-83 44 164 

viktoreriksson0918@gmail.com 

Lars Öhlund 

070-30 37 083 

larsohlund@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjuguide 

När kom du till Sverige? 

Hur gammal var du när du bodde på grupphem? 

Hur bor du just nu? 

Hur var det att komma till Sverige? Hur upplevde du Sverige i början? 

Vilka grupphem har du bott på? Hur länge bodde du där? 

Kan du berätta om hur det var att bo på grupphem? 

Anordnade boendet aktiviteter?  

 

- Hur upplevde du aktiviteterna? 

 

Hur var gemenskapen på boendet? 

Hur var det att lära känna nya personer i och med att du flyttat till nya ställen?  

 

Vad tycker du var det bästa med att bo på grupphem? 

- Är det något du tycker var mindre bra? Vad skulle du vilja förändra? 

Hade du velat ha det på något annat sätt än att bo på grupphem?  

Kan du berätta lite om personalen på grupphemmen? 

Fanns det personal som betytt mer för dig än andra på något grupphem? 

- Hur upplevde du det? 

Vad tycker du att du fick hjälp med av personalen på grupphemmet? 

- Något du saknade? 

Vad har din god man hjälpt dig med?  

- Hur upplevde du den hjälpen? 

Kan du berätta om hur en vanlig dag kan se ut?  

Vad gillar du att göra på fritiden?  

- Vad fick dig att börja med det?  

- Finns det något du skulle vilja göra, i så fall vad?  

Hur tycker du att de senaste åren har varit?  

 

- Vad har förändrats? Vad beror det på? 

 

 



 
 

Har du reflekterat kring din utveckling under tiden du varit i Sverige? 

- Vilka tankar har uppkommit?  

- Vad tror du grupphem/personal haft för betydelse? 

 

Känner du att du är en del i det svenska samhället?  

- Vad tror du grupphem/personal haft för betydelse? 

Hur ser du på framtiden? Var ser du dig själv om 10 år? 

- Yrke/studier/familj? 

Något att tillägga? 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Kodningsmall 

Upplevelser av livet på 

grupphem 

Regler 

Bråk 

Nöjd 

Olika länder 

Missförstånd 

Hjälp 

Skillnad mellan grupphem 

Komma med förslag 

Orättvist 

Lära känna 

Bra gemenskap 

Stor betydelse 

Ensam 

Mindre hjälp 

Språket viktigt 

Flyttar för mycket 

Gemensamt språk 

Bra med aktiviteter 

Praktisk hjälp 

Hur personalen beskrivs 

Bra personal 

Snälla 

Kompetenta  

Lyssnar 

Respekt 

Mycket hjälp 

Lyssnar inte 

Personalen bestämmer 

Bra relation 

Vill ha förklaring 

Visa makt 

Nån att prata med 

Hjälp att lära sig 

Orättvist behandlad 

Inte uppskattad 

 

Närhet och distans 

Nära till hands 

Lokaler  

Saknar riktig kontakt 

Omtanke 

Kontaktpersoner 

Nån dom jobbar med  

Betydelsefulla personer  

Bryr sig om 

Bryr sig inte 

Andra formella 

kontakter 

God man inte så viktig 

Mest hjälp i början 

Fått hjälp 

Bra kontakt 

Samtalskontakt 

Skolan  

Pappersarbete 

Personalen viktigare 

Skolan viktig 

Ett nytt samhälle 

Svårt med nytt land  

Svårt att lära känna 

Hur man lär känna 

Svårt förstå svenskar 

Vänja sig med nya saker 

Lagar, regler, normer 

Del av samhället 

Påverka  

Börja förstå samhället 

Prata svenska 

Livet är bra 

Stor skillnad 

Personal förklarar 

Anpassa tar tid 

Ej del av samhället 

Nyfiken 

Den personliga 

utvecklingen 
Klara sig själv 

Utvecklats 

Tänker på framtiden  

Bry sig om livet 

Gör som förut 

Ej pga Sverige 

Tänker annorlunda 

Vill lära sig 

Livet utanför 

grupphemmet 
Fritidsaktivitet 

Plugga 

Personalen hjälpte 

Annan hjälpte 

Pengar räcker inte 

Hittat på egen hand 

Inte ha tråkigt 

Rutiner 

Inget att göra 

Utanför 

Extrajobb 

Har inte tid 

Inte intresserad 

Många kompisar 

Förväntningar 

Inte som tänkt 

Vill ha mer hjälp 

Jobba för ungdomarna 

Fungera som förälder 

Göra allt jag vill 

Tydligare introduktion  

Känna sig som hemma 

Förlåta  

En positiv syn på 

framtiden 

Studera 

Medborgarskap 

Bättre liv 

Familj 

Motiverad  

Vill stanna 

Få jobb 

Framtidsdrömmar 

Återförening 

 

 


