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Sammanfattning 

 

Antalet asylsökande ensamkommande barn har ökat kraftigt de senaste åren och kommer 

enligt prognosen för 2015 att fortsätta öka. Majoriteten av dem placeras på ett HVB, hem för 

vård eller boende. Syftet med denna studie var att undersöka hur ensamkommande barn 

upplevt vistelsen på ett HVB-hem, med fokus på betydelsen av deras relationer till personal 

och andra boende. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre ensamkommande barn 

med erfarenhet av att bo på ett HVB-hem. Intervjumaterialet bearbetades med hjälp av en 

fenomenologisk analysmetod. Resultaten visade att intervjupersonerna har både positiva och 

negativa erfarenheter av vistelsen på HVB-hem. Det beskrevs som en plats präglad av 

gemensamma aktiviteter och sammanhållning, men också av konflikter och utanförskap. 

Relationerna till andra boende kunde fungera som stöttande men kunde även vara en källa till 

irritation och missförstånd. Relationerna till personal beskrevs av vissa som kompisrelationer 

av stor betydelse där de fungerade som ett känslomässigt stöd och som personer som de kunde 

prata med, och vissa relationer beskrevs som mer formella där man hade svårt att komma 

överens och inte hade så mycket personlig kontakt. Samtliga intervjupersoner menade att de 

lärt sig något under tiden på HVB-hemmet som de har användning för idag. 
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1. Inledning 
 

Under 2014 har, till och med sista augusti, 4121 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. 

Av dessa var andelen flickor och pojkar cirka 20 % respektive 80 %. Antalet asylsökande har 

ökat kraftigt de senaste åren och kommer enligt prognosen för 2015 att fortsätta öka 

(Migrationsverket, 2014a). Med ensamkommande avses barn under 18 år som kommer till 

mottagarlandet utan sin förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas 

ställe. Vanliga anledningar till att barnen tvingas fly sina hemländer och söka tillflykt i ett nytt 

land är av krig, fattigdom och våld (Socialstyrelsen, 2013a). Vissa barn flyr ensamma efter ett 

beslut av familjen för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar till en god framtid i ett annat 

land. Andra flyr som föräldralösa, eller börjar sin flykt tillsammans med sin familj men 

separeras från dem under flyktens gång (Derluyn & Broekaert, 2008). 

 

Migrationsverket ansvarar bland annat för att ta emot och pröva asylansökningar, handlägga 

frågor om ekonomiskt bistånd och beräkna behovet av boendeplatser i kommunerna 

(Migrationsverket, 2014b). Barnet tilldelas en god man som företräder barnet i ekonomiska 

och rättsliga ärenden, och när barnet får uppehållstillstånd i Sverige tilldelas denne istället en 

särskild förordnad vårdnadshavare. Den kommun dit barnet anvisats av Migrationsverket 

ansvarar i sin tur för barnets omsorg och boende. Den vanligaste boendeformen för 

ensamkommande barn är HVB, hem för vård eller boende. Med vård avses i detta fall 

omvårdnad, stöd eller fostran (Socialstyrelsen, 2013a). Dessa verksamheter ansvarar bland 

annat för att barnen får gynnsamma uppväxtförhållanden, en lämplig utbildning och att de får 

den sjukvård de behöver (Socialstyrelsen, 2013b). Denna uppsats kommer handla om 

ensamkommande flyktingbarns upplevelser av ett sådant HVB-hem.     

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamkommande barn upplevt vistelsen på ett 

HVB-hem, med fokus på betydelsen av deras relationer till personalen och andra boende. 

 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur har de ensamkommande barnen upplevt vistelsen på sitt HVB-hem? 

 Vad beskrivs som betydelsefullt i relationerna till personalen och de andra boende? 

 På vilket sätt upplever de ensamkommande barnen att vistelsen på HVB-hem har 

påverkat deras känsla av självständighet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med HVB-hem syftar vi i denna studie på boenden där de ensamkommande barnen bott 

tillsammans med en grupp andra barn. Benämningarna HVB-hem och grupphem används 

därför synonymt. Studien avgränsades vidare till ensamkommande barn som inte längre bor 

på dessa grupphem utan är inskrivna i en stödverksamhet i ett mer självständigt boende. Detta 

tänkte vi skulle medföra att personerna har distans till sina upplevelser av grupphemmet, och 

har möjlighet att kunna jämföra tidiga intryck med hur upplevelser och känslor kring boendet 

och relationer till andra utvecklades över tid. 
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2. Kunskapsöversikt 

 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av tidigare forskning kring det valda området. För 

att kunna förstå ensamkommande barns livssituation och upplevelser av att bo på ett HVB-

hem ansåg vi det relevant att studera vad forskning säger kring hur ensamkommande barn 

påverkas av att fly från sitt hemland, separeras från familj eller andra anhöriga, och slutligen 

anlända och leva i ett nytt land med allt vad det innebär. Vi valde därför att fokusera på 

forskning kring ensamkommande barns utsatthet och dess konsekvenser, möjliga 

skyddsfaktorer samt perspektiv på hur stödinsatser kan utformas. Slutligen inkluderas en 

studie om betydelsen av relationer mellan brukare och personal på ett grupphem. Den handlar 

inte specifikt om ensamkommande flyktingbarn men vi anser att den är relevant för vår studie 

då den handlar om ungdomars relation till personal på ett grupphem. 

 

Många ensamkommande barn flyr till ett annat land för att söka asyl på grund av exempelvis 

förföljelse, terror eller väpnade konflikter i hemlandet. Det finns även barn som flyr till ett 

annat land för att få sjukvård vid en allvarlig sjukdom eller för att det saknas någon i 

hemlandet som kan ta hand om dem. När barnet flyr finns en förhoppning om att hitta 

trygghet och skydd i ett annat land (Hessle, 2009). Vid flykten lämnar ofta barnet sina 

hemländer, sina familjemedlemmar och sin kulturella tillhörighet bakom sig (Berman, 2001). 

Något av det första som barnet ställs inför i ankomstlandet är ansökan om asyl som innebär 

samtal och intervjuer på den myndighet som hanterar asylansökningar vilket kan upplevas 

traumatiserande (Derluyn & Broekaert, 2007). Under denna tid ställs också barnet inför 

frågan om huruvida denne får stanna i ankomstlandet eller tvingas åka tillbaka till sitt 

hemland och detta kan orsaka stor ovisshet och oro (Hessle, 2009). Slutligen delar alla 

ensamkommande flyktingbarn erfarenheten av att komma till ett nytt land med ett nytt språk 

och en annan kultur. Barnet ska där lära sig det nya språket och lära känna den nya kulturen 

samtidigt som barnet handskas med de traumatiska erfarenheter som det bär med sig från sitt 

hemland och ovissheten om framtiden i ankomstlandet (Derluyn & Broekaert, 2007). Vidare 

fann Wallin och Ahlström (2005) att många sedan ställs inför utmaningen att bygga upp ett 

nytt socialt nätverk av vänner och andra kontakter, vilket studiens intervjupersoner ansåg vara 

svårt eftersom att många från början inte kände någon vid ankomsten. Det sociala nätverket 

bestod då till stora delar av vänner av samma etniska tillhörighet, men majoriteten av studiens 

intervjupersoner uppgav att de sedan lyckats väl med att bygga ett eget nätverk. Ett fåtal 

kände sig däremot ensamma och inte som en del av samhället. Majoriteten av 

intervjupersonerna uttryckte att de var välmående, medan några uppgav att de led av 

depression. De senare uppgav att de hade ett begränsat socialt nätverk och begränsat med 

socialt stöd. 

 

De upplevelser och utmaningar som beskrivits kan medföra en rad konsekvenser. Migration 

anses vara en stor riskfaktor för människor att utveckla olika typer av psykiska eller 

beteendemässiga problem som till exempel depression, ångest och symptom på 

posttraumatiskt stressyndrom (Derluyn & Broekaert, 2007). Utifrån en studie om 

ensamkommande barns psykiska hälsa fann Derluyn och Broekaert (2007) att 10-25% av de 

som deltog uppvisade svåra symptom av ovan nämnda psykiska och beteendemässiga 
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problem. Författarna menar att risken för psykisk ohälsa är särskilt stor för barn och unga som 

flyr ensamma, vilket kan bero på att de saknar det vuxenstöd av exempelvis en förälder som 

kan krävas för att lättare kunna hantera sina erfarenheter. Även Newbigging och Thomas 

(2011) konstaterar att ensamkommande flyktingbarn har mer synliga behov än de barn som 

flytt tillsammans med sina familjer eller andra primära omsorgsgivare. 

 

Ålder är inte en faktor som tycks vara avgörande för nivån av känslomässiga problem som 

ensamkommande barn utvecklar, men Derluyn och Broekaert (2007) fann att 17- och 18-

åringarna i deras studie uppvisade fler depressionssymptom jämfört med de övriga yngre 

deltagarna. Detta förklarades med att de i den åldern var nära att bli myndiga och att många 

därför kände en stor osäkerhet kring vad som skulle hända med dem efter det. Antalet 

traumatiska upplevelser som de ensamkommande barnen har upplevt är också en faktor som 

påverkar den psykiska hälsan. Andra faktorer bör tas i åtanke, som individernas personlighet 

och typen av traumatiska upplevelser, men att uppleva flertalet olika traumatiska upplevelser 

menar Derluyn och Broekaert (2007) kan ha en kumulativ effekt. Det menar alltså att dessa 

upplevelser tillsammans kan öka de negativa effekterna på barnens psykiska hälsa. 

 

Även om ensamkommande barn utgör en riskgrupp vad gäller utvecklandet av olika former av 

psykisk ohälsa, och att många uppvisar symptom, innebär det inte att alla är i behov av stöd- 

eller hjälpinsatser (Derluyn & Broekaert, 2007). Enligt Carlsson, Cacciatore och Klimek 

(2012) kan barn som har skyddsfaktorer runtomkring sig undvika skadliga effekter som de 

befinner sig i riskzonen för att drabbas av. Vid bedömning av stödbehovet menar Derluyn och 

Broekaert (2007) att det därför bör tas hänsyn till de skyddsfaktorer som finns tillgängliga i 

barnens omgivning samt vilka individuella behov, förutsättningar och önskemål som barnen 

själva har. Eide och Hjern (2013) menar att många ensamkommande barn uttrycker ett behov 

av nyckelpersoner som ansvarar för att hjälpa dem att ta kontakt med och navigera sig bland 

samhällsfunktioner som skola, sjukvård och boende. De vill ha en vuxen i sitt liv, som har 

ansvar för dem och fungerar som en slags tillfällig förälder. Vad som generellt är viktiga 

skyddsfaktorer för barn och ungdomars välmående också kan appliceras på ensamkommande 

barn och ungdomar, eftersom att alla människor behöver få uppleva känslor av trygghet och 

samhörighet och framgång i livet. 

 

Flertalet studier (Hessle, 2009; Eide & Hjern, 2013; Derluyn & Broekaert, 2007; Almqvist & 

Broberg, 1999) visar att många ensamkommande flyktingbarn skapar sig gynnsamma 

livssituationer trots att de varit med om olika påfrestande upplevelser som exempelvis flykten 

från hemlandet och separationen från sina anhöriga. Det finns olika exempel på faktorer som 

påverkar denna förmåga till resiliens. Hessle (2009) beskriver i en uppföljningsstudie om 

ensamkommande asylsökande barn hur undersökningspersonerna, då de intervjuades cirka tio 

år efter deras ankomst till Sverige, upplevde att deras livssituationer var goda. En starkt 

bidragande faktor till detta var enligt Hessle (2009) individernas transnationella nätverk, det 

vill säga deras länkar till familjen och hemlandet. De som inte redan hade dessa länkar genom 

anhöriga i Sverige hade kunnat söka sig till andra av samma etniska ursprung och därefter 

etablera sitt transnationella nätverk genom dem. Detta ansågs vara en bidragande faktor till 

individernas socialisation, gynnsamma etablering i samhället och deras goda livssituation. 
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Hessle (2009) menar att dessa nätverk innebar en koppling till både kultur och familj. Enligt 

Carlsson, Cacciatore och Klimek (2012) finns det tre breda kategorier av skyddsfaktorer, och 

att dessa är relevanta för ensamkommande flyktingbarn. Författarna menar att 

familjerelaterade, individuella samt samhällsrelaterade faktorer tillsammans kan bidra till 

barnens resiliensförmåga, deras förmåga att undvika negativa konsekvenser trots att de har 

befunnit sig i utsatta och påfrestande situationer. Almqvist och Broberg (1999) menar vidare 

att ensamkommande flyktingbarns relationer till jämnåriga är av stor betydelse för deras 

känslomässiga välmående och hur väl de långsiktigt anpassar sig, och att negativa eller 

obefintliga sociala relationer kan leda till låg självkänsla och bristfällig social anpassning. 

 

En mer övergripande aspekt av hur ensamkommande barn kan skyddas mot de risker som 

deras situationer generellt innebär gäller hur stödarbetet runtomkring dem är organiserat, och 

vilket perspektiv som appliceras på arbetet. Derluyn och Broekart (2008) menar att ett strikt 

juridiskt synsätt på mottagandet och det omvårdande arbetet med ensamkommande barn kan 

få konsekvenser för hur barnens behov blir tillgodosedda. Istället för att enbart betraktas som 

flyktingar, med en rätt till särskilda insatser som exempelvis uppehållstillstånd och 

asylboende, bör de i första hand tas emot i egenskap av att de är barn och bemötas ur ett 

psykologiskt, mer individfokuserat, perspektiv. Barnens individuella behov och problem 

skulle då i högre grad kunna uppmärksammas och tillgodoses. Kontrasten mellan de båda 

perspektiven blir tydlig då de ensamkommande barnen i Belgien fyller 18 år och automatiskt 

förlorar rätten till många insatser de tidigare haft tillgång till (Derluyn och Broekaert, 2008). 

Detta är ingenting unikt för Belgien. Även i Sverige avtar statens ansvar för ensamkommande 

barn med tiden. Ett exempel på detta är att godmanskapet upphör utan särskilt beslut när 

barnet fyller 18 år (Socialstyrelsen, 2013a). Derluyn och Broekaert (2008) menar att om man 

juridiskt sett betraktar samtliga ensamkommande ungdomar som vuxna och redo att ta ansvar 

när de uppnår myndig ålder så riskerar man att förbise deras individuella behov. Många kan 

då fortfarande vara i stort behov av tillsyn och handledning, till exempel av den typ som kan 

erbjudas på boenden. 

 

Oavsett perspektiv på hur samhällets insatser ska utformas så är det i slutänden enskilda 

personer som träffar de ensamkommande barnen, däribland personalen på boendet för de som 

blir placerade på HVB-hem. Rabley, Preyde och Gharabaghi (2014) fann i en studie på ett 

grupphem för barn och ungdomar med känslomässiga, beteendemässiga, psykiska och 

utvecklingsmässiga behov att vissa egenskaper hos personalen var särskilt eftertraktade av 

ungdomarna. Bland annat visade det sig vara viktigt att de delade ungdomens intressen och 

kunde ha roligt tillsammans. Även rättvisa, konsekventa handlingar och en genuin omtanke 

om ungdomarna uppskattades. De råd som majoriteten av ungdomarna gav till framtida 

boendepersonal var att de skulle vara snälla, spendera tid och ha roligt med ungdomarna. 

Några av de faktorer som kunde försvåra relationerna till personalen var att personalen ibland 

var inkonsekvent och att de inte alltid behandlade ungdomarna lika. De ansåg även att de inte 

alltid fick den tid som de behövde med personalen. Rabley, Preyde och Gharabaghi (2014) 

menar att de barn eller ungdomar som upplevt separation från föräldrar eller andra nära 

anhöriga kan ha svårigheter att bilda relationer med andra omsorgsgivare som exempelvis 

boendepersonal eller fosterfamilj. En majoritet av studiens deltagare uppvisade mönster på 
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otrygg anknytning och hade svårt att lita på boendepersonalen samt var mindre villiga att 

spendera tid tillsammans med dem. Ungdomarna som visade på positiva anknytningsmönster 

var också de som kände sig trygga med boendepersonalen och som ville spendera mest tid 

tillsammans med dem (Rabley, Preyde & Gharabaghi, 2014). 

 

3. Metod 
 

Följande avsnitt redogör för studiens urval, datainsamling och analys, hur dessa genomförts 

och vad som legat till grund för valet av metoder. Vidare presenteras de etiska och 

metodologiska reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

 

3.1 Fenomenologi som analysmetod 

Då syftet var att erhålla beskrivningar av upplevelser och erfarenheter kring ett särskilt 

fenomen, vistelse på ett HVB-hem, valde vi att använda en fenomenologisk analysmetod. 

Fenomenologi är från början en filosofisk teori som grundades runt år 1900 av Edmund 

Husserl. De ämnen som man då var intresserad av var medvetandet och upplevelsen, men 

senare genom andra filosofer kom perspektivet att utvidgas till att också omfatta den 

mänskliga livsvärlden, kroppen och handlandet. Denna filosofiska tradition skulle sedan få 

betydelse för utvecklandet av en kvalitativ fenomenologisk metod, vid vilket psykologen 

Amedeo Giorgi hade en framträdande roll. Generellt handlar fenomenologi i kvalitativa 

studier om att utgå från aktörernas egna perspektiv och uppfattningar om världen. Det är 

själva innebörden i den beskrivna livsvärlden som man intresserar sig för (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna innebörd, eller mening, ska i en deskriptiv fenomenologisk analys 

av ett intervjumaterial beskrivas så troget individernas egna utsagor som möjligt, fritt från 

egna tolkningar och kopplingar till teori. Med hjälp av att forskaren formulerar beskrivningar 

av dessa utsagor kan en mer övergripande meningsstruktur eller kärna identifieras kring det 

studerade fenomenet. Under denna process bör forskaren ha en öppen inställning till 

materialet och samtidigt ha en kritisk inställning till de egna beskrivningarna (Robinsson & 

Englander, 2008). 

 

3.2 Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklar som använts har sökts fram med hjälp av databaserna Web Of 

Science och SocIndex. Sökningarna avgränsades genom att använda sökord som; Refugee 

child, unaccompanied child, group home samt residence permit. Vi använde oss även av 

Migrationsverkets och Socialstyrelsens respektive hemsidor, migrationsverket.se och 

socialstyrelsen.se, för att inhämta aktuell statistik och övrig information. Annan relevant 

litteratur söktes och hämtades via Umeå Universitetsbibliotek.   

 

3.3 Urval och rekrytering 

Efter att vi avgränsat studien till att kontakta en stödverksamhet så skedde urvalet genom att 

vi bestämde oss för att kontakta en verksamhet där en av författarna har tidigare erfarenhet av 

att arbeta som boendepersonal. Att ha kännedom om verksamheten och en relation till 

personalen ansåg vi kunde underlätta rekryteringen av intervjupersoner, och var anledningen 

till att urvalet skedde på detta vis. Verksamheten är ett stödboende för ensamkommande barn i 
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åldrarna 16-18 där de inskrivna tidigare har bott på grupphem men numera bor själv eller 

tillsammans med någon annan i en lägenhet med dagligt stöd av personal. 

 

När vi kontaktade boendet bad vi personalen att förmedla ett informationsbrev (bilaga 2) till 

sina boende samtidigt som de frågade dem muntligt om de boende kunde tänka sig att delta. 

Boendet som kontaktades har fem ensamkommande barn inskrivna i stödverksamheten, alla 

är killar. Alla fem tillfrågades och tre av dem tackade ja till att delta i studien. De tre 

ungdomar som valde att delta godkände också att personalen lämnade ut deras telefonnummer 

till oss. Eftersom brevet innehöll våra kontaktuppgifter hade ungdomarna i sin tur också 

möjlighet att kontakta oss med eventuella frågor. Därefter användes ungdomarnas 

telefonnummer för att kontakta dem och boka tid och plats för intervju. I samband med detta 

samtal frågade vi dem också om telefonnumret till deras vårdnadshavare, alternativt god man. 

Kontakt med dessa personer togs för att inhämta samtycke. 

 

3.4 Intervjuer 

Eftersom vi var intresserade av ensamkommande barns upplevelser och erfarenheter av HVB-

hem så valde vi en kvalitativ intervjumetod. Vi hade övergripande frågeställningar vi ville 

besvara men samtidigt ville vi ge utrymme åt individerna att kunna berätta fritt kring sina 

upplevelser. Därför valde vi att göra kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär, som 

enligt Bryman (2011) genomförs utifrån en konstruerad intervjuguide (bilaga 1) med specifika 

teman och tillhörande frågor. Intervjuprocessen ska vara flexibel och ge intervjupersonen stor 

frihet att svara på sitt eget sätt. Personen ges möjlighet att själv tolka frågorna och berätta det 

som denne anser är viktigt (Bryman, 2011), något vi ansåg passade bra ihop med en 

fenomenologisk analysmetod, en metod där individens egna upplevelser och beskrivningar 

står i fokus (Robinsson & Englander, 2008). 

 

Efter att samtycke inhämtats från intervjupersonernas vårdnadshavare, alternativt god man, 

bokades tid för intervjuer med ungdomarna. Författaren med erfarenhet av att arbeta på 

boendet som kontaktades var den som genomförde samtliga tre intervjuer. Den andre 

författaren närvarade inte vid dessa tillfällen. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

intervjupersonerna ytterligare en gång om studiens syfte, deras anonymitet och frivillighet i 

studien. Eftersom alla tre intervjupersoner godkände inspelning av intervjuerna påbörjades 

inspelningen efter att intervjupersonen tagit del av informationen och fått möjlighet att ställa 

frågor. Intervjuerna varade i ungefär en timme vardera och genomfördes i en av stödboendets 

lokaler. Denna lokal valdes med förhoppningen om att intervjusituationen skulle bli bekväm 

för intervjupersonerna då det är en plats som är bekant för dem. 

 

3.5 Bearbetning, transkribering och analys   

Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet. Den författare som inte 

närvarat vid intervjutillfällena gjorde den större delen av transkriberingsarbetet. Allt 

intervjupersonerna sade transkriberades ordagrant utan några språkliga eller grammatiska 

ändringar. Däremot markerades inte med några tecken eller ord om intervjupersonerna gjorde 

längre pauser. Många mellanord som “eh” och “mm” utelämnades också, men detta gjordes 

inte helt konsekvent av de båda författarna då detta inte var något som bestämts i förväg. Vi 
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ansåg dock att denna inkonsekvens inte hade någon större betydelse för då fokus i vårt resultat 

skulle ligga på vad intervjupersonerna beskrivit i ord och att inga pauser eller mellanord 

skulle analyseras. 

 

Det transkriberade materialet blev sedan underlaget för en fenomenologisk analys, som 

genomfördes i fyra steg av båda författarna. I det första steget skapades en helhetsförståelse 

av materialet genom upprepade genomläsningar. Det fenomen vi ville undersöka var 

upplevelsen av att bo på ett HVB-hem. För att göra vår data mer hanterbar så identifierade vi 

och valde ut de meningar och stycken som var relaterade till det valda fenomenet, så kallade 

meningsenheter (Robinson & Englander, 2008). Detta innebar samtidigt att vi sorterade bort 

de meningar som inte var relevanta. Efter att datan strukturerats upp på detta sätt 

transformerade vi var och en av dessa meningsenheter, enligt det tredje steget i 

analysprocessen. Transformeringen innebar att vi formulerade vetenskapliga beskrivningar av 

citaten där vi tydliggjorde deras inneboende mening. Detta gjordes med fenomenet i åtanke, 

det vill säga att vi ständigt förhöll oss till vad dessa citat sade oss om upplevelsen av att bo på 

ett HVB-hem. I enlighet med det sista steget i analysprocessen uppmärksammade vi sedan 

den röda tråden hos meningsenheterna och beskrev deras övergripande struktur. Det innebär 

att vi formulerade beskrivningar av vad flera meningsenheter gemensamt sade oss om 

fenomenet och vad dessa meningsenheter hade för inbördes relation (Robinson & Englander, 

2008). 

 

För att läsaren lättare ska kunna följa studiens resultat har inte samtliga meningsenheter 

presenterats i sin helhet i resultatdelen, utan för att få texten att flyta på bättre har vi valt att 

återge sammanfattningar av dessa med exempel på citat. Då vi anser det viktigt att fokus först 

och främst ligger på vad intervjupersonerna har sagt har vi valt att istället presentera 

meningsenheternas övergripande struktur i studiens diskussion. 

 

3.6 Etiska reflektioner 

Det finns fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till när undersökningar av detta slag 

genomförs. Principerna innefattar fyra huvudkrav. Ett av dessa är informationskravet, som 

innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna i studien och om studiens syfte, om 

hur deras anonymitet kommer att säkerställas, att det är frivilligt att delta och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande (HSFR, 2002). Vi säkerställde att våra intervjupersoner tog 

del av denna information både skriftligt och muntligt. I samband med att ungdomarna 

tillfrågades muntligt av personalen på boende så tilldelades de ett skriftligt informationsbrev 

(bilaga 2). Vid intervjutillfällena informerades intervjupersonerna också muntligt om 

innehållet i informationsbrevet. I detta brev fanns kontaktuppgifter till oss båda studenter för 

att deltagarna skulle ha möjlighet att kontakta oss med ytterligare frågor, eller om de av någon 

anledning senare skulle ångra sitt deltagande i studien. 

 

Samtyckeskravet grundar sig i att forskningsdeltagare själva har rätt att bestämma över 

huruvida de vill medverka eller inte. I vissa fall behövs samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare, om undersökningen är av känslig karaktär eller om undersökningspersonen 

är under 15 år (HSFR, 2002). Även om boendet är för personer i åldrarna 16-18 valde vi att 
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kontakta vårdnadshavare/god man för samtycke då vi var osäkra på om studiens syfte och 

frågeställningar skulle kunna uppfattas som etiskt känsligt. En annan del av samtyckeskravet 

handlar om att det inte bör finnas ett beroendeförhållande mellan intervjuare och 

intervjuperson (HSFR, 2002). Som tidigare nämnt har en av författarna tidigare arbetat som 

personal på det boende där intervjupersonerna bor och haft en professionell relation till 

intervjupersonerna. Det är en relation som innebär ett visst beroendeförhållande, vilket 

uppmärksammades som något som skulle kunna påverka intervjupersonernas beslut att delta i 

studien. Ett visst beroendeförhållande föreligger också mellan intervjupersonerna och 

personalen, och det diskuterades därför om det faktum att personalen användes som 

rekryterare skulle kunna påverka ungdomarnas känsla av frivillighet. Denna aspekt ansåg vi 

motverkades av att personalen informerades om intervjupersonernas frivillighet och fick 

förmedla informationsbrevet där det även tydliggjorts att studiens deltagande är frivilligt. Av 

respekt för intervjupersonernas varierande svenskakunskaper är både intervjuguide och 

informationsbrev utformade genom ett enkelt språk för att säkerställa att intervjupersonerna 

ska förstå både den information de fått och de frågor som ställts under intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet i sin tur handlar om att säkra deltagarnas anonymitet. Utomstående 

personer skall inte kunna komma åt de insamlade uppgifterna, och forskaren skall inte röja 

etiskt känsliga uppgifter om deltagarna (HSFR, 2002). Detta krav har säkrats genom att 

personliga uppgifter om intervjupersonerna har uteslutits ur texten, så som personernas namn, 

ålder och hemland. Även uppgifter som särskilt utmärker en viss intervjuperson eller på annat 

sätt kan kopplas till dennes identitet har kodats om eller uteslutits. Material som 

ljudupptagningar och transkriberingar har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig har 

haft åtkomst till det. I enlighet med nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlats 

in endast ska användas i den aktuella studien (HSFR, 2002), så har intervjumaterialet endast 

använts till uppsatsen för att sedan raderas. Det faktum att en av författarna har arbetat på 

boendet som kontaktades skulle möjligen kunna få konsekvenser för konfidentialitetskravet, 

då det skulle kunna underlätta för utomstående att identifiera boendet och intervjupersonerna. 

Av denna anledning har vi valt att inte redogöra för vem av författarna som har arbetat på 

boendet. Vidare har vi valt att inte skriva ut vilken intervjuperson som sagt vad i de citat som 

använts. Detta har utelämnats då en markering av citaten skulle kunna förenkla för en läsare 

som känner intervjupersonerna att identifiera dem. 

 

3.7 Metodologiska reflektioner 

Innan intervjuerna genomfördes diskuterades det om den tidigare relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson skulle kunna komma att påverka vad som sägs under 

intervjutillfället. Beroende på hur relationen ser ut skulle det kunna få som konsekvens att 

personerna väljer att berätta mer, eller mindre, än vad de hade gjort om intervjuaren i fråga 

hade varit en sedan tidigare okänd person. Vi valde att se den tidigare relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson som en fördel, och hoppades att det skulle bidra till att 

intervjupersonerna kände sig avslappnade och trygga i intervjusituationen. 

 

Vi kunde efter att intervjuerna genomförts och transkriberats konstatera att vi fått svar på de 

frågor som ställts. Vi upplevde heller inte att någon fråga varit särskilt svår att svara på. 
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Däremot kunde vi se att det fanns en skillnad i hur långa intervjupersonernas svar var på de 

olika frågorna. Vad som kändes viktigt att prata om och vad de valde att prata mer eller 

mindre om varierade mellan dem. Frågorna i intervjuguiden var för oss ett bra underlag som 

gav oss utförliga svar men vi hade gärna sett att frågorna hade fokuserat mer på upplevelser 

och känslor kopplat till ett specifikt fenomen då detta hade underlättat vår fenomenologiska 

analys. 

 

3.7.1 Förförståelse 

Innan arbetet med denna uppsats inleddes hade de båda författarna olika förförståelse för 

ämnet. En av författarna hade en begränsad kunskap om både ensamkommande barn och de 

verksamheter som är inblandade i arbetet med dessa. Den förförståelse författaren hade 

grundade sig endast på den upplevda mediabilden och på hur det talats om fenomenet i 

författarens sociala värld. Det har märkts tydligt under arbetet med denna uppsats, genom att 

läsa forskning och ta del av intervjuer, att denna förförståelse var mycket onyanserad. Då 

fenomenet tidigare i huvudsak förståtts utifrån media så har författaren nu förstått fenomenet 

utifrån de ensamkommande barnens deras egna perspektiv. Författarens tidigare föreställning 

om just HVB-hem var att de ofta innebar en tillvaro präglad av konflikter och negativa 

känslor för barnen. De historier och nyheter som denne författare tagit del av var främst 

negativt vinklade och handlade om någon typ av problem med verksamheten i sig. Genom att 

under detta arbete ha lyssnat till hur ungdomarna själva beskrivit tillvaron på HVB-hemmet 

har denna begränsade föreställning istället utvecklats till en djupare förståelse för hur dessa 

ungas livssituation på ett sådant HVB-hem kan se ut, att barnen har både positiva och 

negativa upplevelser av sina livssituationer och att tillvaron består av mycket mer än bara 

konflikter och missnöje. 

 

Den andre författaren hade en förförståelse för ämnet som formats utifrån tidigare 

erfarenheter med arbetet på både grupphem och stödboende och har där har fått en bild av hur 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn kan se ut och också vad det kan innebära för dessa 

personer att leva i ett land och en kultur som inte sedan tidigare är känd för dem. Författaren 

har erfarenheter av ensamkommande barn som bor tillsammans med andra människor i en 

miljö där konflikter är vanliga mellan personal och ungdomar men också en miljö som visar 

på gemenskap och sammanhållning bland både personal och andra boende. Under arbetets 

gång har författaren fått en annorlunda uppfattning om vikten av relationerna till personal på 

grupphemmet. Författaren har inte sedan tidigare förstått hur viktig personalen kan vara för 

ungdomarna, hur viktigt det är för dem att de finns där för att hjälpa till i olika typer av 

situationer och hur viktigt det är för ungdomarna att personalen visar på en genuin omtanke 

om ungdomarna. Den egna erfarenheten av att vara just boendepersonal har gett en bild där 

boendepersonalen ibland är personer som står på sidan om och som får mycket kritik från de 

boende men under arbetet med denna studie har det framkommit att personalen faktiskt är 

jätteviktig och i vissa fall också ses som en del av ungdomarnas familj. De erfarenheter som 

författaren har gällande ungdomarnas kultur och tidigare erfarenheter ligger också till grund 

för de diskussioner som författaren fört under arbetets gång. Förförståelsen har varit till hjälp i 

utformningen av syfte och frågeställningar men också av intervjuguide och informationsbrev. 
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Författarnas olika förförståelser kan på varsitt håll ha påverkat hur de tolkat materialet. Den 

ena författaren skulle exempelvis kunnat riskera att tolka materialet utifrån ett antagande om 

att de problem som denne hört och läst om vad gäller HVB-hem även skulle ha funnits på 

intervjupersonernas boende. Den författare som istället haft positiva erfarenheter av HVB-

hem och haft professionella relationer till både brukare och personal kan ha tolkat materialet 

på ett annat sätt. Denna skillnad var något vi identifierade tidigt i arbetsprocessen och som vi 

förhållit oss till genom att kontinuerligt diskutera våra resultat med varandra. 

 

3.8 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra delkriterier för att bedöma trovärdigheten inom kvalitativ 

forskning. För att öka studiens tillförlitlighet bör forskaren förhålla sig till gällande regler, och 

ge informanterna möjlighet att bekräfta att de uppgifter som de lämnat har uppfattats på rätt 

sätt av forskarna, detta kallas för respondentvalidering. I vår studie har ingen sådan 

respondentvalidering skett, men vi har genom löpande diskussioner och reflektioner under 

arbetets gång varit noggranna med att transkribering och att resultatpresentation genomfördes 

så troget individernas egna utsagor som möjligt. Vidare beskriver Bryman (2011) att det krävs 

fylliga beskrivningar av den verklighet som studeras för att delkriteriet om överförbarhet ska 

uppnås. Möjligheten att beskriva vår egen studies specifika kontext har begränsats av det 

faktum att intervjupersonerna ska förbli anonyma, vilket innebär att vi inte har beskrivit i 

vilken kontext intervjupersonerna befunnit sig i mer än vilken typ av boende det handlade om. 

Detta har däremot kompletterats med mer generella beskrivningar om gruppen 

ensamkommande barn och hur forskning beskriver deras verklighet. Vi har stärkt 

pålitligheten i vår studie genom att vi tydligt redogjort för arbetsprocessens olika steg. Vi har 

även bifogat bilagor med informationsbrev och den intervjuguide som användes för att öka 

möjligheten för utomstående att granska vårt arbete. Möjlighet att styrka och konfirmera 

innebär att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i god tro. Det ska vara tydligt att 

forskaren inte medvetet låtit egna värderingar eller teorier påverka studiens genomförande och 

dess slutsatser (Bryman, 2011). Genom en tydlig redogörelse av vår förförståelse anser vi att 

även detta kriterium har uppfyllts.  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att generaliserbarheten är begränsad inom kvalitativ 

forskning då det inte finns några på förhand uppställda tekniker som kan arbeta med 

generaliserbarhet på samma sätt som inom kvantitativ forskning. Författarna nämner flera 

generaliseringstyper aktuella för kvalitativ forskning och en av dessa är teoretisk 

generalisering. Istället för att generalisera genom att relatera studiens resultat till andra 

empiriska objekt relaterar forskaren istället studiens resultat till mer övergripande teoretiska 

ramverk och begrepp. Det är närmast en sådan typ av generalisering som är möjlig utifrån vår 

studie, då möjligheten att dra slutsatser om liknande empiriska objekt är begränsad på grund 

denna studies kvalitativa ansats.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redogörs för tre teoretiska perspektiv som senare kommer att användas i 

uppsatsens diskussion för att förstå och förklara studiens resultat. Med hjälp av begreppet 
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resiliens syftar vi till att kunna beskriva ensamkommande barnens situation med fokus på 

positiva faktorer i deras omgivning som bidrar eller har bidragit till deras positiva utveckling 

och förmåga att leva självständigt. De ensamkommande barnens utveckling kan också 

beskrivas med hjälp av Maslows behovshierarki då den handlar om vilka behov som 

människan prioriterar att tillfredsställa (Scheff, 2008). Teorin anser vi även kan bidra till att 

analysera och förstå relationerna mellan de boende och mellan boende och personal, då olika 

prioriteringar av behov skulle kunna leda till olika typer av relationer. De begrepp vi valt ur 

det psykologiska perspektivet symbolisk interaktionism kan i sin tur användas för att 

ytterligare beskriva samspelet mellan individerna på boendet, då de syftar till att förstå och 

förklara mänskligt beteende (Trost & Levin, 2010). 

 

4.1 Resiliens 

En majoritet av de barn som upplever stress och exponeras för risk utvecklar inte några 

allvarligare psykiska problem (Borge, 2005). Begreppet resiliens handlar om denna 

motståndskraft och definieras som en “god social funktion hos barn trots upplevelse av risk” 

(Borge, 2005, s. 9). Fokus ligger alltså på hälsofrämjande och skyddande faktorer i barns 

utveckling. Det är dock viktigt att nämna att det handlar om en relativ motståndskraft. Risk 

och resiliens kan se olika ut i olika sammanhang och det finns därför inte bara en enstaka typ 

av risk eller resiliens. Vid exponering för risk och stress har alla barn egna individuella sätt att 

reagera, och därför har de också sina egna typer av resiliensprocesser. Borge (2005) illustrerar 

resiliens genom att beskriva en skala med en positiv och en negativ pol där dessa reaktionssätt 

kan placeras. Barn som klarar sig bra trots upplevd risk hamnar närmare den positiva polen på 

skalan och man kan i de fallen prata om en förmåga till resiliens. Barn som istället reagerar 

med någon form av avvikelse hamnar närmare den negativa polen, och det är då fråga om en 

mer problemfylld utveckling. Borge (2005) är samtidigt tydlig med att barns utveckling är en 

komplex process som är svår att beskriva på papper med en sådana enkla modeller.  

 

Resiliens handlar vidare inte bara om att undkomma problemfyllda situationer utan det 

handlar också om individuella aktiva handlingar, att individerna ska “handla ‘riktigt’ i ett 

riskfyllt sammanhang” (Borge, 2005, s. 10). Begreppet, hämtat från engelskans “resilience”, 

betonar alltså inte bara det som sker inom individen utan även samspelet mellan individen och 

miljön. Fenomenet kan ta sig uttryck både som engångsfenomen men också som fortlöpande 

processer. För att illustrera detta använder Borge (2005) begreppen förbättra, upprätthålla 

och återupprätta. Återupprättning handlar om att efter en allvarlig risksituation återgå till sin 

tidigare psykologiska funktion, och det är oftast fråga om ett engångsfenomen. Att 

upprätthålla sin psykologiska funktion trots att man utsätts för dagliga allvarliga 

risksituationer definieras istället som en fortlöpande process, likaså förbättring (Borge, 2005). 

Eftersom att alla barns reaktioner ser olika ut så finns det ingen förutbestämd mall för hur 

resiliens skall utvecklas hos individen. Vad forskningen kring resiliens intresserar sig för är 

därför att uppmärksamma olika faktorer när undantagen bland olika riskbarn studeras. Det 

gäller att studera vad som har betydelse för en positiv utveckling, vilka skyddsfaktorer som 

förklarar att somliga klarar sig bra, varför andra utvecklas till det bättre och andra till det 

sämre trots liknande livssituationer (Borge, 2005). 
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4.2 Maslows behovshierarki 

Scheff (2008) redogör för Maslows behovshierarki som består av fem nivåer som krävs för att 

tillfredsställa människans behov. De fem nivåerna är direkt beroende av varandra och följer 

en ordning där de mest grundläggande behoven först måste tillfredställas för att nästa nivå ska 

bli aktuell. Den första nivån som Maslow presenterar är människans fysiska behov för 

överlevad, som mat, rent vatten, ren luft och skydd. Först när dessa behov är tillfredställda 

kommer behovet av trygghet och säkerhet att prioriteras (Scheff, 2008). Denna nivå består av 

det mänskliga behovet av ordning och struktur. Vidare behöver människans behov av kärlek 

och tillhörighet tillfredställas. Hit hör människans behov av nära relationer, vänner och 

gemenskap. Den fjärde nivån består av behovet av uppskattning som innebär att människan 

behöver bekräftelse och respekt av andra, även ett gott rykte och erkännande är viktigt. I 

denna nivå beskrev Maslow också vikten av självförtroende, kompetens och frihet (Scheff, 

2008). 

 

Först när ovanstående fyra nivåer är tillfredställda behöver människan något som Maslow 

benämner som självförverkligande, att nå sin personliga fulla potential. Denna nivå är 

individuell då målet för självförverkligande och individens potential kan se olika ut. Därför 

skiljer sig denna nivå märkbart från de övriga fyra nivåerna där alla behov är något som alla 

människor behöver, oavsett mål och potential (Scheff, 2008). 

 

4.3 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt synsätt och ett verktyg för att förstå och förklara det 

mänskliga beteendet och människan i interaktion med andra. Trost och Levin (2010) lyfter 

fram fem viktiga hörnstenar inom den symboliska interaktionismen, nämligen definitionen av 

situationen, social interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet samt betoningen av nuet. 

Definitionen av situationen handlar om att människans beteende bestäms av hur de definierar 

en given situation, och att dessa definitioner ständigt kan förändras. Social interaktion innebär 

att människan så gott som ständigt interagerar med andra genom tal men också genom 

kroppsspråk. Personer kan även ägna sig åt interaktion genom att vara passiv i en social 

situation där denne på något sätt förväntas agera. Detta samspel med andra människor ses som 

en nödvändighet då människan är en social varelse. Dewey (ref. i Trost & Levin, 2010, s. 117) 

menar att social interaktion är en förutsättning för kommunikation, och att interaktionen är 

beroende av hur andra människor uppfattar den. Därför krävs även att interaktionerna är 

gemensamma eller delade med andra för att kommunikation skall skapas. 

 

Bland annat sker interaktionen med hjälp av symboler, och en av de vanligaste sådana är ord. 

Men ord blir till symboler först när de har samma mening både för individen själv och för 

dem i ens omgivning. Andra uttryck som minspel kan på så vis också vara symboler då de 

flesta av oss lärt oss att ge dem en särskild mening. Den symboliska interaktionismen, menar 

Trost och Levin (2010), betraktar människan som aktiv eftersom att handlande och beteende 

sker hela tiden. Människans beteende och uppsättning av egenskaper är inte statiska, utan är 

föränderliga och en del av en process. Till sist har även nuet en stor betydelse. Interaktion och 

definitioner som beskrivs sker i just detta nu, och kan vid ett senare tillfälle se annorlunda ut. 
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Därmed betonas ytterligare att människans beteende är föränderligt. 

 

5. Resultat 

 

Intervjumaterialet bearbetades med hjälp av en deskriptiv fenomenologisk analys. De 

meningsenheter som vi funnit har sammanfattats och delats in i rubriker, och presenteras i 

detta avsnitt med citat som exempel. Dessa olika teman beskriver alla på ett eller annat sätt 

upplevelsen av att bo på HVB-hem. Att behöva bo med och förhålla sig till andra ungdomar, 

bygga relationer till personalen och att lära sig att leva självständigt är inslag som vi på 

förhand inkluderade i intervjuguiden och som i intervjusituationen även visade sig vara 

centrala i ungdomarnas erfarenheter av vistelsen. 

 

5.1 Det egna rummet 

I intervjupersonernas beskrivningar av boendesituationen på grupphemmet nämns det egna 

rummet av samtliga. Gemensamt för intervjupersonerna är att de beskriver det egna rummet 

på boendet som en plats dit de kan gå när de vill vara själva. För en av dem var det en plats 

där man kunde gömma sig undan bråk och konflikter. En av intervjupersonerna beskrev det 

egna rummet som sitt hem medan resten av boendet var allmänna ytor. Rummet beskrevs 

även som en plats dit man kunde gå för att få vara själv.  

 

Bästa grejen var det att jag hade mitt rum och jag kunde ta det lugnt när som helst. 

Och så jag kunde liksom bara vara där och behöva inte prata med någon. 

 

Det berättas även om erfarenheter där de flesta aktiviteter skedde utanför boendet eller i det 

egna rummet. Detta var ett sätt att undvika att umgås med de andra ungdomarna när det 

uppstod irritation eller konflikter. Grupphemmet blev då mer en plats för vila, mat och sömn 

och det kunde upplevas som stressande att behöva spendera mycket tid på grupphemmet när 

det var brist på andra aktiviteter utanför boendet. 

 

Men efter det när du gick in i rutinerna till exempel. när du började, typ skola och du 

hade lektioner till klockan 4, sen du gick hem och åt mat och sen hade du träning och 

skulle skynda dig dit, då klockan 9 kommer du därifrån då, då tänker du inte på [en 

särskild person på boendet], då vill du bara gå i säng och vila där. 

 

5.2 Att bo tillsammans med andra ungdomar 

Någonting som alla intervjupersoner har gemensamt är att bo tillsammans på ett grupphem 

med människor som de inte känner sedan tidigare och som de inte valt själva. Denna situation, 

hur relationer har byggts och hur de ser ut beskrivs av intervjupersonerna på lite olika sätt. 

Någon har skaffat sig vänner och umgåtts mycket med andra ungdomar på boendet medan 

någon annan mest har hållit sig undan de andra och varit på sitt rum. En av dem beskrev att 

förutsättningarna för att bygga relationer med jämnåriga skiljer sig åt mellan ungdomar som 

bor på grupphem och ungdomar som inte gör det. Han beskriver sina erfarenheter i citatet 

nedan. 

Om jag tänker på andra killar och andra ungdomar i Sverige, dom vanliga 

ungdomar… dom går till samhället och dom väljer vilka kompisar ska dom ta. Jag var 
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ju tvungen att bo med dom och jag kunde inte välja dom, med dom här ska jag bo.[---] 

Ändå fast kanske personligheten är inte densamma och vi passar inte ihop. Men på nåt 

sätt vi måste klara oss. 

 

En intervjuperson som har erfarenheter från två olika boenden uttrycker att det jämförelsevis 

var bättre på det ena boendet, ett boende för personer med uppehållstillstånd. En möjlig orsak 

till att han upplevde det som bättre menar han var att alla hade uppehållstillstånd och därför 

ville fokusera på skolan och att bli en del av samhället. När man söker asyl menar han att man 

bara väntar på sitt uppehållstillstånd och då har svårt att fokusera på något annat. 

 

Dom försökte gå i skolan, dom försökte lära sig nånting, vara en del av samhället. [---] 

När man har inte PUT, jag själv när jag hade inte PUT, då tänkte jag vafan vad ska jag 

göra. Dom och jag själv väntade bara på det där svaret. 

 

5.2.1 Bygga relationer med andra boende 

En intervjuperson berättar att han var redo att träffa nya människor när han bodde på 

grupphemmet men att det till en början var svårt att veta hur han skulle prata med personer 

som man inte känner. Han var då tvungen att tänka efter före han sa något men att detta är 

något som han kan lära sig. När det kom nya personer till boendet ansåg intervjupersonen att 

det var viktigt att vara snäll mot dem samt att hjälpa dem med språket och att visa dem runt i 

samhället. En annan intervjuperson beskriver det som en stressfull situation att bo tillsammans 

med andra människor som man inte vet om man kan lita på.  

 

Det är hemskt att du känner inte, du kan inte lita, du måste ta reda på dina saker. Sen 

liksom till exempel då vi städar finns dom som kan stjäla grejer. 

 

Då dessa ungdomar ska bo tillsammans nämns kultur och uppfostran som något som har stor 

betydelse. Det ges flera exempel på hur detta kan påverka relationerna mellan de boende. En 

intervjuperson talar om att ungdomar som bor på boendet har olika vanor att städa efter sig i 

deras gemensamma utrymmen och att detta drabbar alla på boendet. Exempel ges också där 

andra ungdomar på boendet lyssnar på musik högt vid matbordet eller när någon sover. En av 

intervjupersonerna menar att det är en fråga om respekt de boende emellan, och att när han 

själv visar respekt finns en förväntan på de andra att de ska bete sig respektfullt tillbaka. En 

annan intervjuperson förklarar också att det kunde vara lättare att förstå och prata med någon 

som hade växt upp i samma land och med samma kultur. Det beskrivs också som lättare att 

skämta med en person som hade samma tankesätt. Exempel på detta ges i följande citat. 

 

Det fanns en till kille och han har ju bott också i [samma land]... och sen vi kunde 

förstå varandra bättre... vi kunde förstå varandras skoj, vi kunde prata med varann 

bättre. För när jag ser alltså… dom som bodde i… dom var från mitt land alltså vissa 

av dom men jag kunde ändå inte komma överens med dom. Dom hade en annan tanke, 

jag hade en annan tanke. 

 

Samma person menar att det kan vara svårt att bli kompis med svenska ungdomar, och att det 

beror på att de har vuxit upp i olika kulturer och i ett helt annorlunda samhälle. En annan 
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intervjuperson beskriver istället att olika kulturer och ett annat modersmål inte behöver vara 

ett hinder för att bygga relationer. Han berättar att han tidigare hade haft en god vän på 

grupphemmet som flyttat dit före honom. De kom från olika länder och pratade olika språk 

men förstod varandra ändå. När intervjupersonen själv kom till Sverige och inte kunde 

svenska så gjorde han allt han kunde för att förstå andra och för att göra sig förstådd. 

Intervjupersonen menar att man förstår varandra om man är kompisar, även om man inte 

pratar samma språk, man måste bara jobba hårdare. 

 

Man kan förstå varandra ändå. De kunde svenska men jag kunde inte men ändå jag 

pratar engelska med dem. De förstår inte men ja, de förstår ju ändå när jag förklarar. 

När de förklarar jag förstår. När man är kompis man förstår varandra. Om man är olika 

i språk så kan vi förstå varandra ändå. Jag vill att de ska förstå och då ska jag förklara. 

Tusen gånger, inte trött och han ska inte bli trött heller. 

 

En annan intervjuperson berättar att han idag har hittat kompisar utanför boendet som säger 

samma saker, älskar samma saker och tycker likadant som honom. Dessa personer anser han 

är rätt för honom till skillnad från de ungdomar som bodde tillsammans med honom på 

grupphemmet. Han berättar att kontakten med de andra boende var begränsad, och att en 

förklaring till detta är att dels att de hade olika syn på livet, men också att de pratade olika 

språk. Personen beskriver en svårighet att bygga relation med någon som tycker väldigt 

annorlunda. Det som han inte fann hos de andra boende fann han hos vänner utanför boendet. 

 

De viktigaste sakerna är att man hittar... man hittar sin egen person fast [...] i [en 

annan kropp], att man kan tänka lika och det är därför man kallas kompisar liksom. I 

det jag menar att dom där kompisarna som mer är nu kompisar till mig, dom har alltså, 

dom tycker likadant som jag. Vi säger samma saker. Vi älskar samma saker. Vi älskar 

samma typ musik. Så jag har hittat rätt personer för mig. Fast det var inte från början 

så. 

 

5.2.2 Konflikter mellan boende 

En person berättar att han både har positiva och negativa erfarenheter av att bo på grupphem. 

Han nämner att han har erfarenheter av bråk på grupphemmet och att saker förstörts på 

boendet. Informanten berättar att han också varit en del i dessa konflikter och att detta är 

något som han anser är pinsamt att erkänna. En annan person berättar också om att han kunde 

hamna i konflikt med de personer som han bodde tillsammans med under den sista tiden på 

boendet, vilket beskrivs i citatet nedan. 

 

Det kändes inte bra för mig heller att jag bråkar med nån. De bråkar också, de vill 

bråka. Och det kändes inte bra och till slut det blir dåligt. Om jag mår dåligt fick jag 

ingen hjälp från killar som bodde där. 

 

En annan av intervjupersonerna ger andra exempel på situationer som gav upphov till 

irritation och konflikt mellan honom och andra boende. Han upplevde situationer då andra 

boende pratade om honom när han var i närheten, på ett språk han inte förstod. Det var 

irriterande att inte veta vad som sades om honom, och det fick honom att må dåligt. En annan 
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intervjuperson beskriver liknande upplevelser, att det var jobbigt för honom när han hamnade 

i konflikt med andra ungdomar på boendet. Han ger även exempel på vad han hade för 

strategier för att hantera dessa situationer, och beskriver att han efter ett tag inte längre tog illa 

upp av dessa konflikter. Han beskriver att man är tvungen att klara sig, att man inte har något 

val. 

 

När dom skulle vara elaka och alla säger någonting dumt till mig, det skulle kännas 

jättejobbigt för mig, jag skulle inte prata med dom, sitta i mitt rum och bara vara själv. 

Bara för att dom sagt någonting dåligt. Men efter ett tag jag blev starkare och starkare. 

Sen jag brydde inte mig om sånt. Efter ett tag glömde jag. Det har gjort mig stark 

faktiskt. 

 

En person pratar vidare om negativa upplevelser på grupphemmet. Han ger flera exempel på 

situationer då konflikter uppstod och hur han reagerade på dessa situationer. Han jämför 

också dessa situationer med hur det kunde vara i hans familj när hans mamma och pappa 

bråkade ibland och att personalen nu var som hans mamma och pappa och de andra 

ungdomarna som hans syskon. 

 

Så ibland det hände bråk och det var tjafs och kaos på [boendet]. Och alltid jag 

brukade gå i mitt rum och sitta… ibland grät jag. En gång personal kom in och han såg 

att jag gråtit, det var ju så… Bra saker fanns det också. 

 

5.2.3 Sammanhållning på boendet 

Bland de relationer som intervjupersonerna haft till andra ungdomar på grupphemmet nämns 

bland några av dem god sammanhållning och vikten att av hjälpa varandra som något viktigt. 

En intervjuperson menar att de boende kan hjälpas åt att prata med personalen för att få 

förändringar då personalen lyssnar mer på dem om majoriteten tycker lika inför en förändring. 

Han menar också att det är viktigt att ställa upp för varandra. En annan berättar att när någon 

av ungdomarna på boendet fick uppehållstillstånd ville de inte alltid fira detta med de andra 

ungdomarna för att detta skulle kunna komma att kännas jobbigt för dem. När han själv fick 

uppehållstillstånd väntade han i någon vecka innan han berättade för någon annan än 

personalen. Detta gjorde han i omtanke för de andra, för att det inte skulle kännas jobbigt för 

dem. 

 

Erfarenheterna och tankarna kring umgänge med de andra ungdomarna på grupphemmet 

skiljer sig åt bland intervjupersonerna. I intervjuerna förekommer erfarenheter om mycket 

gemensamma aktiviteter tillsammans med de andra ungdomarna på grupphemmet, under den 

tid när det var mindre konflikter i gruppen var också deltagandet högre i aktiviteter 

tillsammans med de andra ungdomarna. 

 

Alla personalen var bra, alla killar som bodde där var bra. De är trevlig, de aldrig 

bråka varandra vi spelar mycket fotboll. Tillslut alla nya som har kommit, killar, de 

bråkar med varandra när vi spelar fotboll, hemma de bråkar. Första året trivdes jag 

jättebra. 
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En av intervjupersonerna berättar att de andra ungdomarna på boendet var i ungefär samma 

ålder som intervjupersonen och han menar att detta har varit bra när de gjort roliga saker 

tillsammans på boendet. Ibland kom han överens med de andra ungdomarna på boendet och 

ibland inte men att de brukade hitta på saker tillsammans och hjälpa varandra när det 

behövdes. 

 

Man gör roliga saker med killar för att det är ju ungdomar, alla är ju nästan lika 

gammal som jag. Ibland kommer jag överens med dom och ibland inte. Det har varit 

både bra erfarenhet och dåliga erfarenheter. Ja att vi hittar på saker… att vi gör saker 

ihop med varandra och vi hjälper varandra. 

 

En person berättar att han under det första året på grupphemmet hade kompisar som han 

kunde lita på och som stöttade honom när han hade det jobbigt. Nu har de flesta av hans 

kompisar flyttat, det är endast ett fåtal som bor kvar på orten, han beskriver också att han känt 

sig ensam efter att en nära vän flyttat från boendet. 

 

5.3 Förutsättningar för en god relation mellan boende och personal 

En del av intervjuguiden handlade om intervjupersonernas relation till personalen på 

grupphemmet. Relationerna och betydelsen av dessa beskrevs på lite olika sätt av 

intervjupersonerna, och relationerna kunde se olika ut beroende på vem i personalen det 

handlade om. Både positiva och negativa erfarenheter beskrevs. En person pratar till exempel 

om olika egenskaper som personalen på boendet haft. Det fanns många i personalen som var 

snälla, trevliga och som spenderade tid på att prata med ungdomarna. Han säger att det är 

viktigt att personalen hjälper till, kan skoja och att de förstår ungdomarna, de som kommer 

från andra länder. En annan intervjuperson uttrycker en förståelse för att personalen är vanliga 

människor, vid sidan av att agera personal. Han beskriver också att det kändes självklart att 

personalen fanns där när han behövde, att dom fanns där för att hjälpa. En intervjuperson 

berättar om ett tillfälle då han hamnade i sjukstugan. Hans god man var inte tillgänglig så då 

kom en från personalen dit och var där med honom. När de fanns där för honom så kände han 

sig inte ensam på något sätt. 

 

Det fanns många personalen som är snäll och som hjälper. Det fanns många som är 

trevlig som sitter och pratar med dig och du blir glad, de frågar dig många saker.  Det 

fanns många som kom till jobbet som han är trött. Han sitter där och tittar på tv och 

sen om du pratar med han men han vill inte prata med dig. 

 

Intervjupersonerna beskriver också situationer där relationer till personalen som upplevts som 

negativa. Det fanns de i personalen som upplevdes trötta och inte ville prata med ungdomarna 

utan hellre ville titta på tv. En intervjuperson talar om ett fåtal personer i personalen som han 

inte tyckte om, och förklarar att deras personligheter inte passade och undvek därför att prata 

med dem. Hade han något han ville prata om eller ha hjälp med så höll han det för sig själv. 

Detta beskrivs även av en annan intervjuperson som säger att det fanns personal som han inte 

kunde be om hjälp och han säger att detta beror på att han inte tyckte om dem. 
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En intervjuperson pratar om vikten av respekt och att den respekten ska vara ömsesidig 

mellan boende och personal. Han menar att de som inte visar dig respekt också tycker sig vara 

bättre än dig. Han säger att det är viktigt att personal också ber snällt och visar ungdomarna 

respekt. En annan intervjuperson talar också om respekt, och ger en beskrivning av relationen 

mellan honom och personalen och säger att de hade respekt för varandra och att de förstod 

varandra. Personalen kunde förstå när han mådde bra och när han inte mådde bra. 

 

Man kan säga så att det var respekt från båda hållet. [...] Dom förstod att nu jag mår 

inte så bra, nu jag mår väldigt bra. 

 

En annan talade om respekt på följande vis: 

 

Om jag respekterar dig och du inte respekterar mig det betyder att du tycker att du är 

bättre än mig. Vi måste göra båda. Du måste göra och jag måste göra. Vi förstår ju 

varandra sen. Annars vi blir sur och vi bråkar med varandra. Jag säger till dig Snälla 

och du säger till mig Snälla. 

  

5.3.1 Den viktiga personalen 

En annan intervjuperson uttrycker en positiv värdering av att relationen till viss personal var 

som en kompisrelation. Han uttrycker en osäkerhet kring hur genuin denna relation var från 

personalens sida. Å ena sidan uttrycker han en tanke om att personalen kanske bara spelade, 

men säger sen å andra sidan att han inte tror det var så. Samma person konstaterar att det ingår 

i personalen jobb att vara där för honom, och uttrycker ett tvivel kring om de egentligen bryr 

sig om honom som person. Detta tvivel blandas sedan med ett avfärdande av det tvivlet 

genom att han säger att han inte tror att det är så som han beskrev. Han ger exempel på hur 

relationen kunde uttryckas, att de frågade hur det gick i skolan och hur det gick när han haft 

prov. En annan intervjuperson berättar om liknande erfarenheter, att det fanns personal som 

han hade en slags kompisrelation till samtidigt som det fanns personal som bara hade det som 

ett jobb. 

 

Med vissa var jag ju som en kompis faktiskt. Med vissa dom var bara personal. Dom 

kom och jobbade. Till en av dem jag sa ‘du är ju en del av mitt liv, jag känner att du är 

en av mina familj’, det var ju så faktiskt. 

 

Intervjupersonerna pratar också om betydelsen av deras relation till personalen. Samtliga 

beskriver att de har haft någon person som betytt särskilt mycket under tiden på 

grupphemmet. En intervjuperson berättar att det fanns en i personalen som han menar var en 

del av hans liv och hans familj. En annan berättar om två personer i personalen som har varit 

särskilt betydelsefulla för honom och som han respekterar väldigt mycket. Han berättar att de 

är som hans familj och att de är en del i hans liv som han aldrig kommer glömma bort. En 

person menar att han kunde dela med sig av sådana tankar han hade till personalen, specifikt 

en i personalen men också några till. Han uttrycker att han tycker om denna person och att 

han kände ett förtroende för henne, det vill säga att han förstod att hon skulle förstå det han 

berättade för henne. 
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De är jättesnälla, de förstår allting som jag säger. Det kanske räcker, bara de två, att de 

jobbar. Jag lovar. Alla som bor där älskar dem. Jag kan inte bara säga... De är bra, de 

är en del i mitt liv. Jag kommer aldrig glömma bort dem. Om du gör allting de 

försöker att förklara för dig varför det är så. De förklarar ju, exakt. ‘Förstår du nu?’ 

Jag respekterar som min mamma, som min pappa. 

 

5.3.2 Personalen som stöd 

Samtliga intervjupersoner beskriver att det fanns någon i personalen de kunde prata med. En 

av dem berättar att det fanns några i personalen som han kunde sitta ner och prata med om hur 

han mår. Han berättar också att han förstår att de behöver veta hur han mår men att han inte 

tycker om att prata om sina känslor. Han säger att alla har problem, bara olika typer av 

problem och att han istället försöker tänka på vad han har och vara tacksam för det. En 

intervjuperson upplevde att han kunde prata med både personalen och de andra ungdomarna 

på boendet. Om han behövde prata om sin familj och sin längtan efter sin mamma gick han 

till personalen och helst till en kvinna. Han upplevde att han inte kunde prata med de andra 

killarna om saknaden av mamma och systern. En intervjuperson beskriver det som positivt att 

han när som helst kunde prata med personalen: 

 

Och det var en bra grej, sen andra bra grejer var personalen som man kunde träffa, 

man kunde prata närsomhelst om vadsomhelst till exempel. Så det var nån som du 

kunde prata med. 

 

En intervjuperson pratar om vad som gör en bra personal. Han berättar om när han varit 

ledsen och personalen kommit fram för att prata med honom men att han då sagt att han inte 

orkar prata och istället avvisat dem. Den personal som han ansåg gjorde rätt var de som efter 

en stund kom och pratade i alla fall istället för att låta honom vara. 

 

Intervjupersonerna ger också beskrivningar av praktiskt stöd de fått från personalen. De kunde 

hjälpa honom att kliva upp på morgonen då detta var något som han hade problem med, de 

lagade också mat vilket han ansåg var värdefullt. Andra situationer beskrivs vidare av en 

annan intervjuperson. Han uttrycker att personalens stöd innebar större praktiska möjligheter 

för honom i vardagen, och att detta varit betydelsefullt. Han formulerar det på följande vis: 

 

I alla fall saker som var till exempel att skjutsa någonstans, att hämta mig från 

någonstans. Att t.ex. jag ville laga idag mat, jag kunde göra det. Alltså det var såna 

små grejer som var väldigt… alltså jag visste att dom finns där. 

 

5.4 Flytt till stödboende och en mer självständig boendesituation 

För att sätta upplevelserna av HVB-hemmet i perspektiv ställdes också frågor till 

intervjupersonerna om deras nuvarande boendesituation, och hur de upplever den i relation till 

deras tidigare upplevelser av grupphemmet. En intervjuperson, som nu bor på stödboende i en 

lägenhet som han delar med en annan ungdom, beskriver övergången från grupphem till egen 

lägenhet som stressig. Under sin uppväxt hade han fått lära sig att ta hand om sig själv till viss 

grad och göra olika hushållssysslor som till exempel att laga mat. När han kom till 

grupphemmet i Sverige så vande han sig vid att det fanns personal runt omkring honom som 
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ordnade allt det som han tidigare själv haft ansvar över. Han uttrycker blandade känslor inför 

denna övergång och det ansvarstagande det innebar, att det var stressigt men att det ändå 

kändes bra. En annan person berättar att han tycker att det är skönt att bo i egen lägenhet men 

att han kan sakna personalen: 

 

Det kändes skönt. Det kändes också saknad för några där. Personalen som jag saknar. 

Men ändå, det kändes jättebra med min lägenhet för jag är ensam. [---] Det känns 

jättebra för jag känner att jag kan det här, jag känner mig att jag är jätteduktig. Jag 

säger till mig själv att jag kan mycket saker och klarar mig själv. 

 

Han berättar att han kunde klara sig själv redan när han bodde på grupphemmet. Ibland 

upplevde han att han inte fick hjälp från personalen när han behövde just för att han visat att 

han klarar sig själv. Han menar att han på grupphemmet inte bodde själv och att han därför 

förväntade sig att få mer hjälp från personalen. Han berättar att han exempelvis brukade laga 

sin egen mat då han inte tyckte om den svenska mat som serverades. 

 

5.4.1 Värdefulla erfarenheter från grupphemmet 

Intervjupersonerna berättar också om vad de lärt sig på grupphemmet som de har nytta av 

idag när de ska klara sig själva. Städning, matlagning och hur man ska laga mat så att det 

räcker till matlådor är exempel som en intervjuperson ger, också hur man kan hantera olika 

typer av relationer med andra människor. En annan intervjuperson berättar att det finns saker 

som personalen på grupphemmet lärt honom som han fortfarande tänker på ibland. De 

brukade säga att det är viktigt att gå i skolan också för att detta är ett bra sätt att komma in i 

samhället. 

 

Kanske personalen där brukade alltid påminna oss om att vi inte gå i skolan då händer 

det ingenting efter som, man kommer inte in i samhället. Deras tal eller deras prat det 

finns alltid i hjärnan. Man ska ju göra någonting i det här samhället. Man ska ju 

kämpa. Det här har jag kvar i hjärnan, i minnet, att dom sa ju sådär. Men annars… 

dom har inte gjort någonting. För just nu ser jag att dom vill ju lära killar att laga 

mat… men då... då var det bara dom som lagade mat. 

 

En person pratar om ett bagage som han fått med sig från grupphemmet, en uppsättning 

färdigheter som han kan använda nu då han bor själv. Som person menar informanten också 

att han utvecklats, genom sina tankar och relationer till folk. Under tiden på grupphem 

började han också läsa tidningar i takt med förbättrade språkkunskaper, och att intressera sig 

för svensk politik och vad som händer i samhället. Han menar att man efter ett tag börjar bli 

en del av samhället och att detta är något man måste vare sig man vill det eller inte. 

 

5.4.2 Beskrivningar av personlig utveckling 

Intervjupersonerna beskriver både för- och nackdelar med att de numera bor under mer 

självständiga förhållanden. En intervjuperson tycker att det känns bra att bo själv men inte att 

vara ensam. Några av de fördelar om finns med att bo själv är att det inte är någon som spelar 

hög musik när andra sover, att du får städa när du vill och laga den mat du vill. En 

intervjuperson säger att det går bra att bo själv. Han sköter matlagning och det är renare i hans 
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rum än det var då han bodde på grupphem. En person uttrycker också saker som är svårt med 

att bo själv. Han beskriver att det kan vara svårt att vakna själv på morgonen och att han då 

lätt försover sig. Det kan också vara svårt ibland att laga egen mat och han brukar då köpa 

färdigmat några gånger i veckan. Han säger själv att det är jättejobbigt men att det är något 

som man måste lära sig. 

 

En intervjuperson uttrycker en känsla av stolthet över sin utveckling. Han beskriver att han 

kan klara sig själv, handla och laga sin egen mat och kliva upp själv på morgonen. Han går 

också själv om han har tid någonstans. Han berättar att det känns jättebra och att han brukar 

säga till sig själv att han är duktig som har lärt sig så mycket och som bor själv efter endast ett 

fåtal år i Sverige. 

 

Jag har lärt mig svenska, jag har lärt mig… Jag har lärt mig hur man ska leva själv, 

hur känns det när man är ensam och hur man blir stark här inne. 

 

En annan intervjuperson beskriver sin utveckling från det att han kom till grupphemmet fram 

tills idag, och menar att det inte finns så mycket likheter mellan hur har var då och hur han är 

nu. Han kunde ingenting när han först kom till grupphemmet menar han. Idag känner han sig 

istället mer vuxen, något han inte kunde känna på grupphemmet eftersom att han då inte 

kunde de praktiska sakerna som hur man ska göra i köket. Personen uttrycker också en känsla 

av stolthet över att han idag har lyckats byggt upp ett eget socialt nätverk trots att han tidigare 

haft svårigheter med detta.  

 

Jag kan känna mig stolt på en annan sak också… det finns folk som tycker kring mig 

och min personlighet. Eftersom förut jag kunde inte säga så, jag hade ingen så mycket 

kompisar förut. […] Jag vet inte varför jag hade inte kompisar, fast ändå… dom var 

typ några stycken som umgås där med mig.  Fast nu jag kan säga, att nu har jag 

övermycket och nu det är problem med julklappar, och där kan jag också känna mig 

lite grann stolt att jag är någon slags person som man vill umgås med. 

 

En intervjuperson uttrycker ett mål han hade då han flyttade till sin nuvarande kommun. Även 

om han inte hittade kompisar eller om saker inte blev som han ville så skulle han oavsett satsa 

på skolan och kämpa sig igenom det. Målet var att skaffa sig ett bra liv och en bra ekonomi. 

Han menar att om han börjar med att ha det så får man också resten sen. Han uttrycker en 

känsla av att allt blev bättre efter att han bestämt sig för att kämpa för skolan och att få jobb. 

Att börja gymnasiet och få jobb var två saker han kämpade för och som han lyckats med. Han 

uttrycker också en stolthet över att med tiden ha blivit starkare inne inombords. Han är stolt 

över att ha börjat gymnasiet att ha fått ett jobb. Han beskriver också en känsla av att 

människor runt omkring honom, till exempel lärare, vänner och personal, tar honom på allvar. 

 

6. Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplevt vistelsen på 

ett HVB-hem, med fokus på deras relationer till personalen och övriga ungdomar. De 

frågeställningar som studien utgått från är hur ungdomarna upplevt vistelsen på sitt HVB-
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hem, vad som beskrivits som betydelsefullt i relationerna till personalen och de andra 

ungdomarna på boendet samt på vilket sätt ungdomarna upplever att vistelsen på HVB-hem 

har påverkat deras känsla av självständighet. 

 

I intervjumaterialet framkom att vistelsen på ett boende för ensamkommande barn med 

uppehållstillstånd beskrevs som bättre än på det boende där ungdomarna fortfarande inväntar 

besked. Den orsak som angavs var att personerna med uppehållstillstånd i större grad kunde 

fokusera på skolan och att bli en del av samhället och att de som väntade på sitt 

uppehållstillstånd hade svårt att fokusera på något annat än frågan om huruvida de skulle få 

stanna i ankomstlandet eller inte. Denna ovisshet och oro kring uppehållstillståndet kan vara 

mycket påfrestande för ensamkommande barn (Hessle, 2009). Det gäller även de samtal och 

intervjuer som sker på den myndighet som hanterar asylansökningar (Derluyn & Broekaert, 

2007). Svårigheten att fokusera på något annat än beskedet om uppehållstillstånd kan kopplas 

till Maslows teori om mänskliga behov som säger att människor inte prioriterar andra högre 

behov som nära relationer, uppskattning och självförverkligande när inte mer grundläggande 

behov av trygghet och struktur i sin tillvaro är tillfredsställda (Scheff, 2008). 

 

En utmaning som ensamkommande barn ställs inför är att bygga upp ett eget socialt nätverk, 

eftersom att många inte känner någon vid ankomsten (Wallin & Ahlström, 2005). I 

intervjupersonernas beskrivningar framkom olika faktorer som underlättade 

relationsbyggandet, samt faktorer som försvårade det. Det beskrevs bland annat som lättare att 

förstå och prata med någon som hade växt upp i samma land och med samma kultur och 

tankesätt. Av samma anledning fanns även en uppfattning om att det var svårt att bygga 

relationer med svenska ungdomar. Detta bekräftas av Wallin och Ahlström (2005) som också 

kunde se liknande exempel på hur ensamkommande barns sociala nätverk till stora delar 

bestod av vänner av samma etniska tillhörighet. Intervjupersonerna uttryckte att de kulturella 

och språkliga skillnaderna gör det svårare att känna att man förstår varandra och tänker 

likadant. Det beskrevs däremot att olika kulturer och ett annat modersmål inte behöver vara 

ett hinder för att bygga relationer, utan det ställer bara större krav på individen i de sociala 

situationerna genom att denne får förklara sig tills den andre personen förstår. Trost och Levin 

(2010) menar att en central del i interaktion är symboler, som utgörs av ord eller andra 

uttryck. Ord blir till symboler först när det finns en gemensam förståelse och innebörd för 

dem mellan individerna. Detta kan förklara intervjupersonernas upplevelse av de svårigheter 

som kan uppstå i interaktionen med personer som pratar ett annat språk eller har en annan 

kulturell tillhörighet. 

 

Ett annat exempel på hur de påverkades av relationerna till andra ungdomar var de konflikter 

som kunde uppstå mellan de boende. Intervjupersonerna beskrev hur de reagerat på och 

hanterat dessa, till exempel då de upplevt sig utsatta för negativa kommentarer från andra 

ungdomar på boendet. På detta kunde personerna reagera genom att de till exempel mådde 

dåligt eller var ledsna, och situationen hanterades till exempel genom att gå in själv på det 

egna rummet för att komma ifrån konflikten. En persons beskrivning av att han gradvis blev 

starkare och lärde sig att inte bli upprörd av dessa situationer kan kopplas till Borges (2005) 

beskrivning av begreppet resiliens. Personen gav intrycket av att ha lyckats upprätthålla sin 
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psykologiska funktion genom att undkomma problemfyllda situationer samt att handla på rätt 

sätt för att undvika negativa konsekvenser. Relationerna kunde också ha en mer positiv 

inverkan. Något som beskrevs som viktigt i relationerna till de andra ungdomarna på boendet 

var att hjälpas åt, ställa upp för varandra och ha en god sammanhållning. Relationerna 

verkade ha en mer positiv inverkan på ungdomarna under den tid där det var mindre 

konflikter på boendet. Det beskrevs också att det inte var självklart eller nödvändigt att ha en 

relation till de ungdomar som bor på samma boende utan vissa ansåg att det var enklare att 

bygga relationer med ungdomar utanför boendet. 

 

Bland intervjupersonerna nämndes några faktorer hos personalen som uppskattades särskilt 

hos dem. De uppskattade när personalen kunde hjälpa till när de behövde hjälp och att de 

kunde skoja och ha roligt tillsammans med ungdomarna, också att de var snälla och 

spenderade tid med att prata med dem. Ömsesidig respekt var något som ansågs vara särskilt 

viktigt. Rabley, Preyde och Gharabaghi (2014) beskriver likande viktiga faktorer hos 

boendepersonal. Även där nämndes att det var viktigt att personalen spenderade tid med de 

boende och kunde ha roligt tillsammans med dem. De kunde också se att det var särskilt 

viktigt att personalen visade en genuin omtanke om de boende. Detta kunde vi också se bland 

våra intervjupersoner som beskrev hur personalen kunde ha olika roller. Vissa personer i 

personalen kom till sitt arbete och såg det bara som sitt jobb medan andra hade något som 

kunde liknas vid en kompisrelation med ungdomarna och visade de att de brydde sig om dem. 

Eide och Hjern (2013) menar att många ensamkommande barn uttrycker ett behov att ha en 

vuxen i sitt liv som fungerar som en tillfällig förälder som tar ansvar för dem, och som hjälper 

dem att ta kontakt med och navigera sig bland faktorer som skola, sjukvård och boende. Detta 

stämmer bra överens med hur relationen beskrevs bland våra intervjupersoner som menade att 

vissa personer i personalen haft en betydande roll och i vissa fall har de till och med beskrivits 

som en del av ungdomarnas familj. Personalen har fungerat som ett samtalsstöd för 

intervjupersonerna men också som ett praktiskt stöd och hjälpt dem med saker som att kliva 

upp på morgonen och laga mat. 

 

Det finns även situationer då personalen och de boende inte kommit överens. Till exempel 

menade en person att det funnits situationer då personalen behandlat honom som att han var 

självständig och kunde klara av sin uppgift, fast han egentligen hade behövt deras hjälp. Trost 

och Levin (2010) menar att en persons definition av situationer är avgörande för hur personen 

beter sig och handlar. Personalens definition av situationen, deras förförståelse om att han 

klarade sig själv, skiljde sig i detta fall från ungdomens egen uppfattning. Trost och Levin 

(2010) menar att definitionen av situationen ständigt kan förändras. Detta tänker vi oss är 

särskilt viktigt i relationer mellan professionell och brukare, eller i detta fall boendepersonalen 

och barnen, att man genom att lyssna och samtala kan omdefiniera situationen då en individs 

behov riskerar att förbises om förståelsen inte är tillräcklig. Ett psykologiskt perspektiv i 

arbetet med ensamkommande barn förespråkas också av Derluyn och Broekaert (2008) som 

menar att det leder till att barnens individuella behov och problem i högre grad 

uppmärksammas och tillgodoses. 
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Många ensamkommande flyktingbarn har som tidigare nämnts med sig traumatiska 

upplevelser från hemlandet och många har lämnat familjen bakom sig (Berman, 2001) samt 

genomgått en flykt och en asylprocess som för många präglas av en oro och ovisshet inför 

framtiden (Hessle, 2009). Ensamkommande barn anses tillhöra en riskgrupp vad gäller 

utvecklandet av olika former av psykisk ohälsa men det innebär inte att alla är i behov av 

stöd- eller hjälpinsatser (Derluyn & Broekaert, 2007). Faktorer som transnationella nätverk 

(Hessle, 2009), trygga relationer till jämnåriga (Almqvist & Broberg, 1999), och andra 

skyddsfaktorer på individ-, familj- och samhällsnivå anses kunna bidra till deras resiliens 

(Carlsson, Cacciatore & Klimek, 2012). Vi kan inte dra specifika slutsatser om just våra 

intervjupersoner på grund av bristande kunskap om deras tidigare erfarenheter, men vi kan se 

vad forskningen säger generellt om de risker som ensamkommande barn utsätts för samt 

utifrån deras beskrivningar identifiera faktorer som skulle kunnat fungera som möjliga 

skyddsfaktorer i de fall de skulle vara aktuella. Kanske har några av dem varit med om 

traumatiska upplevelser i hemlandet, under flykten och i ankomstlandet, och kanske har 

någon av de beskrivna faktorerna i deras omgivning påverkat deras förmåga att stå emot de 

potentiella negativa effekterna av dessa upplevelser. Samtliga intervjupersoner beskrev 

relationer som varit särskilt betydelsefulla och som fungerat som ett emotionellt stöd. 

Personalen beskrevs i vissa fall som en del av intervjupersonernas familj och andra ungdomar 

på boendet har beskrivits ha en betydande roll i intervjupersonernas nätverk. 

 

Av resultatet framgår att intervjupersonernas tid på grupphemmet har haft betydelse för deras 

mer självständiga livssituation idag. Särskilt betydelsen av relationen till personalen sattes i 

fokus, då vissa ansåg att de lärt sig mycket under sin tid på boendet som de hade användning 

för efter flytten. Förutom det praktiska stödet som hjälp med städning och matlagning beskrev 

de också att boendepersonalen har lärt dem att hantera sociala relationer men också vikten av 

att gå i skolan för att på så sätt bli en del av samhället. Utöver detta talade intervjupersonerna 

också om en personlig utveckling som inte verkar ha en direkt koppling till relationerna på 

boendet. Det framgår slutligen att även om personal, andra ungdomar eller boendet i sig har 

haft betydelse så har individerna också sina egna erfarenheter, tankar, åsikter och beteenden 

som kan ha haft betydelse för deras utveckling. 

 

6.1 Avslutande reflektion 

Arbetets syfte och intervjuguide utformades utifrån ett antagande om att relationer till 

personal och andra ungdomar är av betydelse för ensamkommande barn. Det vi har besvarat 

genom studien är hur vistelsen på HVB-hemmet och dessa relationer beskrivs, samt vilken 

betydelse de haft för de ensamkommande barnen. Även om vi kunnat finna många 

gemensamma beskrivningar bland intervjupersonerna så har det varit intressant att upptäcka 

hur deras upplevelser och erfarenheter också på många punkter har skiljt sig åt. Vad gäller 

personalen uttryckte alla intervjupersoner vikten av att personalen har en bra relation till de 

boende, och personalens inställning till sitt arbete tycktes påverka de boende på ett eller annat 

sätt. Hur dessa relationer såg ut varierade då vissa relationer betraktades som kompisrelationer 

och andra som mer formella. Denna balans mellan att bemöta personer professionellt och 

samtidigt personligt är något vi tror är ständigt närvarande i många verksamheter inom socialt 

arbete. Det skulle därför vara intressant att forska vidare kring boendepersonalens roll, och 
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hur de själva ser på förhållandet mellan att agera professionellt och att bygga relationer till 

barnen som kan liknas vid kompisrelationer. Vidare har vi under arbetets gång fått upp 

intresset för HVB-hem i allmänhet som boendeform för barn och ungdomar. Det skulle därför 

vara intressant att genomföra studier på andra typer av HVB-hem, exempelvis på ett boende 

för ungdomar med missbruksproblematik, och där besvara liknande frågeställningar om 

upplevelser och betydelsen av relationer till andra personer på boendet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du?  

Går du i skolan? Gymnasium/högstadium?  

Hur länge har du bott i Sverige? 

 

Erfarenheter av grupphem 

Har du bott på flera olika grupphem? 

Hur länge bodde du på grupphemmen? 

Hur gammal var du när du bodde på grupphem? 

Hur tyckte du att det var att bo på grupphem? 

- Vad fick du för positiva/negativa intryck av grupphemmet under den tiden? 

 

Relationer till andra ungdomar 

När du kom till grupphemmen/hemmet, hur var det att bo med andra människor som du inte 

kände? 

Hur skulle du beskriva dina relationer till de andra ungdomarna som du bodde med? 

- Umgås på fritiden / kompisar 

- Prata med om bra saker 

- Prata med om jobbiga saker 

- Vad kände du att du hade någonting gemensamt med de andra ungdomarna? Påverkade det 

din relation till dem och i så fall på vilket sätt? 

- Trygghet, omsorg 

Hur tyckte du att det var att bo tillsammans med andra ungdomar? 

På vilket sätt påverkade relationerna till de andra ungdomarna ditt mående? 

 

Relationer till personal 

Vad hade du för relation till personalen på grupphemmet? 

- Be om hjälp 

- Prata om bra saker 

- Prata om jobbiga saker 

- Trygghet och omsorg 

Var det någon särskild person i personalen som betydde mer än andra?  

- Någon särskild du kände att du kunde prata med eller kunde du prata med vem som helst? 

Hur tyckte du att det var att bo tillsammans med personal? 

På vilket sätt påverkade relationerna till personalen ditt mående? 

 

Nuvarande situation och självständighet 

Hur länge har du bott i egen lägenhet? 

Hur var det att flytta från grupphemmet? (t.ex. hur det kändes om relationerna till andra 

ungdomar eller personal på grupphemmet varit betydelsefulla) 

Hur tycker du att det är att bo själv? 
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Vad anser du att du har fått med dig från din tid på grupphemmet som har underlättat din 

förmåga att klara dig själv idag? 

(Vad lärde du dig på grupphemmet som du har haft användning av när du bor själv?) 

- Är det någonting som du känner att du saknat eller inte fått lära dig? 

Hur skulle du beskriva din utveckling från det att du kom till grupphemmet till i dag? 

- Är det något särskilt du är nöjd med/stolt över?  
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi skriver vår C-

uppsats om hur det är att som ensamkommande barn bo på grupphem. Vi är också 

intresserade av hur relationerna kan se ut bland personal och ungdomar och på vilket sätt 

boendet hjälper ungdomarna att bli självständiga. Därför söker vi personer att intervjua som 

har tidigare erfarenhet av att bo på ett sådant grupphem.  

 

Vi vill gärna träffa dig och intervjua dig om dina erfarenheter av att bo på grupphem. Samtalet 

kommer att ta 30-60 minuter. Du väljer själv om du vill vara med och kan också när som helst 

säga till om du skulle vilja avbryta. Du kommer att vara helt anonym, det betyder att vi inte 

kommer använda ditt namn eller andra personliga uppgifter i uppsatsen. Om det går bra för 

dig så kommer intervjun kommer att spelas in, detta gör vi för att kunna komma ihåg vad du 

har berättat. Det du berättar för oss kommer bara att användas i vår uppsats, som du gärna får 

läsa när den är klar.  

 

Om du skulle vilja bli intervjuad så ring oss, skicka ett sms eller ett mail så bestämmer vi tid 

och datum tillsammans. Vi vill gärna ha svar innan torsdag kväll, den 9/10. Du kan också 

ringa eller maila oss om du har några frågor.   

 

Vänliga hälsningar, 

 

Albin Gozzi 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

Sara Pettersson 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

 

 

 


