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Sammanfattning 

Antalet ensamkommande asylsökande barn och ungdomar har ökat kraftigt det senaste året. 
Detta har medfört nya utmaningar för HVB-hemmen för ensamkommande barn, varav en är 
hur man fortsatt skall kunna skapa trygghet för detta stora antal barn och ungdomar. Syftet 

med den här studien är därför att undersöka hur personalen på HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15-18 år anser att man kan skapa trygghet för de 

individer som bor på boendet samt personalens upplevelser kring att skapa trygghet för 
målgruppen. För att besvara vårt syfte genomförde vi sex stycken semistrukturerade intervjuer 
med personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn i två kommuner i Västerbotten. 

Den målgrupp som vi vill undersöka tryggheten för är ungdomar som bor på asylboenden för 
ensamkommande flyktingbarn som är 15-18 år gamla. Vi intervjuade personalen för att få en 
uppfattning om deras syn kring detta och för att på så sätt förstå hur man kan skapa trygghet 

för målgruppen. Studien visade på att det finns flera olika faktorer som påverkar skapandet av 
trygghet för ungdomarna. Dessa är trygga relationer, skolan och språket, hemmiljön, stress 

och en meningsfull vardag. Under studiens gång har relationens betydelse vuxit i omfattning 
och fått en betydande roll gällande skapandet av trygghet. 
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1. Inledning 

Flyktingfrågor är ett högaktuellt ämne med tanke på den ökande flyktingströmmen i världen. 
Under 2015 sökte 35 000 barn under 18 år utan en legal vårdnadshavare asyl i Sverige 
(Migrationsverket, 2016), vilket har skapat stor press och nya utmaningar för många 
kommuner i Sverige. Exempelvis har Umeå kommun öppnat flera nya asylboenden för 
ensamkommande flyktingbarn under 2015. 
 
Den kraftiga flyktingströmmen har även skapat ett stort behov av förändring inom den 
svenska välfärden i form av expandering och utveckling av de verksamheter som skall stå till 
hands och hjälpa flyktingarna som kommer hit. Förändringarna som skett i samband med 
denna kraftiga ökning är alltså många, inte minst för de verksamheter som har 
ensamkommande flyktingbarn som målgrupp. Med fler unga behövs bland annat fler 
skolplatser, boendepersonal och det blir ett ökat tryck på socialsekreterarna. Kommunerna har 
öppnat upp nya boenden i rasande fart och antalet ungdomar på de befintliga HVB- hemmen 
har också ökat lavinartat.  
 
På grund av den stora ökningen av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i 
Sverige har också Migrationsverket fått betydligt fler ärenden att hanlägga som berör just 
ensamkommande. Detta har lett till längre handläggningstider än normalt och många barn 
tvingas vänta länge för att få sina beslut (Migrationsverket 2016). Väntan under 
handläggningen för barn och unga som sökt asyl kan ofta vara svår och präglas av känslor av 
oro och hopplöshet samt svårigheter i att planera inför framtiden (Elmeroth & Häge, 2009). 
När handläggningstiderna blir förlängda så förlängs också denna känsliga period för den 
asylsökande. Detta leder till ytterligare en utmaning för personalen på HVB-hem som skall 
stödja och hjälpa ungdomen under denna process.  
 
Med förändringar kommer också en del utmaningar för såväl de befintliga HVB-hemmen som 
de nyöppnade. Bemanningsfrågorna har diskuterats flitigt under hösten, även svårigheter i 
form av hur man skall kunna tillgodose barnens behov i förhållande till termerna kvalitet och 
kvantitet. Oavsett antalet barn en verksamhet har kvarstår nämligen deras behov av bland 
annat  stöd, utveckling och trygghet (Socialstyrelsen, 2013).   
 
I takt med dessa förändringar har IVO i år valt att undersöka just hur trygga och säkra 
ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem känner sig (IVO, 2016). Eftersom det verkar 
finnas frågetecken kring tryggheten för ensamkommande flyktingbarn har vi i vår studie valt 
att fördjupa oss på detta område. 
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2. Syfte  

Syftet med den här studien är att vi vill undersöka hur personalen på HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15-18 år anser att man kan skapa trygghet för de 
individer som bor på boendet samt personalens upplevelser kring att skapa trygghet för 
målgruppen. 
 

2.1 Frågeställningar 
För att besvara vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 
- Hur anser personalen på asylboenden för ensamkommande flyktingbarn att man kan skapa 
trygghet för målgruppen? 
- Vilka faktorer är viktiga för att målgruppen skall känna sig trygga? 

3. Metod 

Under den här rubriken kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt under arbetet med 
studien. En vidare diskussion kring vårt metodval kommer att ske i vår avslutande 
diskussionsdel. 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då vi vill lägga fokus på att skapa en förståelse 
genom individernas upplevelser. Arbetet startade med att vi formulerade vårt syfte som 
avgränsade in vad vi ville undersöka. Därefter undersökte vi vad tidigare forskning kommit 
fram till på vårt område. För att undersöka vad tidigare forskning säger om trygghet för 
målgruppen sökte vi artiklar och avhandlingar via databasen SocIndex och litteratur inom 
området. Exempel på sökord som vi använt oss av är: trygghet, ensamkommande barn, tillit, 
safety, seperated cildren.  

3.1 Datainsamling 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008) där vi hade formulerat 
teman utifrån vad tidigare forskning sagt angående målgruppen och trygghet. Anledningen till 
att vi valde att utforma vår intervjuguide (se Bilaga 1) med utgångspunkt i den tidigare 
forskningen var för att underbygga frågornas relevans. Intervjupersonerna var fria att svara på 
frågorna som de ville. Vid behov frågade vi även upp andra saker som kunde vara av intresse 
även fast det inte stod precist i vår intervjuguide. Vi valde denna intervjumetod för att 
fokusera på personalens syn på begreppet trygghet och deras egna upplevelser av hur man 
skapar trygghet och samtidigt försäkra oss om att täcka in vissa områden. 

3.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner var ett bekvämlighetsurval på så sätt att vi använde personer som 
fanns tillgängliga för oss till våra intervjuer (Bryman, 2008). Dessa personer valdes ut genom 
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att vi tog kontakt med för oss redan befintliga kontakter inom verksamhetsområdet. Vi valde 
att använda denna urvalsmetod eftersom belastningen på personal inom arbetsområdet är stor 
och vi ville försäkra oss om att få respondenter till vår studie. Fördelarna som vi ser med att 
ha en viss relation till de vi intervjuade anser vi vara att det skapas möjligheter att genomföra 
intervjuerna på en djupare nivå. Eftersom vår relation till deltagarna medför en tillit som 
öppnar upp för en djupare dialog tror vi att det underlättade för intervjupersonerna. 
Nackdelarna är, som Bryman (2008) skriver, att resultaten kan bli svårare att generalisera.  

3.3 Analys av datamaterialet 

Vi fick samtycke från samtliga av våra intervjupersoner att spela in intervjuerna. Efter att vi 
hade genomfört intervjuerna lyssnade vi igenom dem och genomförde en kvalitativ 
innehållsanalys för att kunna organisera vårt material och lättare kunna undersöka det. Vi 
genomförde en koncentrering där vi skrev ner och i grova drag sammanfattade svaren för att 
få ut kärnan av dem, en så kallad koncentrering (Fejes & Thornberg, 2015). När vi hade 
genomfört koncentreringen tog vi tillsammans ut de gemensamma nyckelorden från varje 
tema i intervjuguiden, därefter valdes de viktigaste nyckelorden ut som bäst sammanfattade 
och beskrev varje tema. Utifrån dessa nyckelord skapades nya kategorier att använda till vår 
presentation av resultaten (se bilaga 2). Detta gjorde vi för att organisera våra data och på så 
sätt få fram intervjudeltagarnas gemensamma mening. För att ge en mer målande beskrivning 
av intervjudeltagarnas upplevelser och tankar kring trygghet har vi valt att återge citat från 
våra intervjuer. Vi har valt citat som gestaltar intervjupersonernas gemensamma upplevelse i 
resultatdelen. 

3.4 Etiska reflektioner 

Under arbetet med studien har vi utgått från de etiska principer som alltid bör beaktas i 
forskning som berör människor. De etiska principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008) och dessa 
regleras i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vi 
följde informationskravet (Bryman, 2008) genom att vi informerade våra respondenter om 
syftet med studien när vi kontaktade dem om de ville delta i vår studie och vi upprepade även 
syftet vid den aktuella intervjun. På så sätt fick de kunskap om vad de skulle delta i. Vi 
frågade våra respondenter om samtycke att spela in intervjuerna och lovade att endast vi som 
skrev uppsatsen skulle lyssna igenom dem i syfte att kunna transkribera dem efteråt. Alla 
intervjupersoner godkände att vi fick spela in deras intervju. Utifrån detta har vi tagit hänsyn 
till konfidentialitetskravet (Bryman, 2008). Vi har även följt samtyckeskravet genom att 
deltagarna själva fick besluta om de ville delta i studien och nyttjandekravet genom att vi 
informerade om att endast vi som genomförde studien kommer att ta del av det inspelade 
materialet och endast använda det till den här uppsatsen (Bryman, 2008). 
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3.5 Förförståelse  

Nyfikenheten till detta ämne väcktes genom att vi har båda gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning på varsitt boende för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl. Detta har gett 
oss en insyn på området och skapat nya reflektioner och problemfrågor i vår syn kring denna 
målgrupp. Under praktikperioden har vi båda stött på diskussioner om betydelsen och 
skapandet av trygghet i olika termer bland personalen på HVB-hemmen. Dessa erfarenheter 
skapar vår förförståelse i form av egna reflektioner och påverkan från de områden vi arbetat 
inom. Vi har dock valt att ha vår utgångspunkt för studien i tidigare forskning för att kunna ha 
ett objektivt arbetssätt.  

3.6 Ansvarsfördelning 

Vi genomförde tre intervjuer vardera som var och en bearbetade innan vi sammanställde dessa 
tillsammans. Under teoriavsnittet sammanfattade Olivia avsnittet om socialt kapital och Ida 
KASAM. Den teoretiska analysen genomfördes sedan tillsammans. Därefter hjälptes vi både 
åt att anlaysera resultaten utifrån vardera teori. Vi hjälptes åt att leta tidigare forskning och 
koppla ihop denna med våra resultat. Resterande delar skrevs gemensamt. 

4. Teori 

Vi har valt att ha två teoretiska utgångspunkter för vår studie och dessa är teorierna om 
KASAM och socialt kapital. Här nedan kommer vi att presentera teoriernas huvuddrag och 
sedan förklara hur de kommer att användas för att analysera våra resultat. 

4.1 Socialt kapital 

Teorin om socialt kapital har under senare tid vuxit fram till att bli ett väldigt populärt 
begrepp inom socialt arbete. Termen används som ett samlingsbegrepp för en persons sociala 
nätverk, socialt stöd, social interaktion och social sammanhållning (Starrin & Rønning, 2011). 
 Teorin grundades av Pierre Bourdieu och han var den absolut första att använda just 
begreppet socialt kapital då han myntade det i en tidningsartikel år 1980. Bourdieu menade att 
socialt kapital var en av de fyra kapitalformer en individ kan erhålla. Det sociala kapitalet 
förvärvas enligt honom genom förbindelser och grupptillhörighet (Skeggs, 1997).  I An 
invitation to reflexive sociology fördjupar Bourdieu teorin ytterligare. Socialt kapital fastställs 
där som resultatet som en grupp eller en individ tillhandahåller av att individen har ett 
långvarigt nätverk av förbindelser (Bourdieu, 1992). 
 
Teorin om socialt kapital bygger på att människans sociala nätverk är som en resurs som 
denne kan använda när individen behöver den. Denna resurs kan ses som en form av kapital 
som individer dels kan byggas upp av individen själv och dels kan erhållas genom ärvda 
kontaktnät. Med förvärvat kontaktnät menas det grundkapital som en del individer erhåller 
genom att exempelvis födas in i en familj med stort socialt nätverk (Starrin & Rønning, 2011).  
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Att skapa socialt kapital går ut på att individen själv aktivt måste integrera med andra 
människor och erbjuda dem omsorg och hjälp. Genom detta skapar individen en allians till 
andra människor och bygger på så sätt upp sitt sociala kapital. Teorin om socialt kapital 
bygger på föreställningen om att utifall en individ visar omsorg och erbjuder hjälp åt en annan 
människa kan den vänta sig att få samma stöd tillbaka. Det är hela grundtanken med 
byggandet av socialt kapital. Bourdieu menade att dessa insatser kan ses som strategiska 
investeringar. Dock menade han också att dessa, utöver investerandet, också måste hållas vid 
liv för att de skall bli varaktiga (Starrin & Rønning, 2011).  Med andra ord krävs det att 
investeringarna övergår till en ömsesidig relation för att individen vid behov skall kunna 
nyttja sitt sociala kapital. 
 
Det finns två olika typer av socialt kapital. Den första typen, som också är den mest omtalade, 
är det individuella kapitalet. Det är det sociala kapital som individen själv skapar genom de 
relationer denne skapar till andra människor. Den andra formen av socialt kapital är det 
kollektiva kapitalet. Här menar man att det sociala kapitalet utvecklas i förhållande till normer 
inom bestämda nätverk. Alltså måste individen underkasta sig kollektivets normer för att 
kunna nyttja denna form av socialt kapital. Effekterna av detta kan bli både positiva och 
negativa beroende på vilka normer som råder inom gruppen (Starrin & Rønning, 2011). 

4.2 KASAM 

Begreppet KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och kommer från den israeliske 
medicinska sociologen Aaron Antonovsky (Antonovsky, 1991). Han upptäckte att det som var 
avgörande för om en person skulle uppleva stress eller harmoni var personens känsla av 
sammanhang. Enligt Antonovsky kan en individ förändra sin känsla av sammanhang genom 
att öka sin förmåga till att förstå, hantera och göra mening av sitt sammanhang. Genom att 
göra det kan man öka den egna förmågan att påverka det sammanhang man befinner sig i 
(Hagborg, Jonsson & Salmson, 2010). 
 
KASAM är en faktor som bestämmer en individs förmåga att stå emot stressiga och 
traumatiska upplevelser och på så sätt upprätthålla sin psykiska och fysiska hälsa. Istället för 
att fokusera på varför människor blir sjuka hade Antonovsky ett 
salutogenetiskt/hälsoutvecklande perspektiv; han ville undersöka vad som håller människor 
friska. Antonovsky menade att ju högre KASAM desto bättre hälsa (Karlsson, 2012). 
KASAM består av tre beståndsdelar: 
 
4.3 Begriplighet 
Hagborg et al. (2010) benämner begriplighet som det man förstår. Antonovskys beskrivning 
handlar om i vilken utsträckning människan uppfattar information utifrån som tydlig och 
strukturerad eller kaotisk och oförklarlig. Om världen runt omkring dig är begriplig förväntar 
du dig att de stimuli du utsätts för är förutsägbara eller åtminstone går att förklara på ett 
begripligt sätt (Karlsson, 2010). Hagborg et al. (2010) beskriver det som ett orsak - verkan 
system. Det som händer behöver ha en förklarlig orsak. 
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4.4 Hanterbarhet 
Den andra beståndsdelen i KASAM handlar om vilka resurser en människa anser sig ha och 
som kan vara till hjälp för att kunna möta de svårigheter som man stöter på. Det kan handla 
om både ens egna, inre resurser och yttre saker, till exempel människor i ens omgivning eller 
religion. Har man en hög känsla av hanterbarhet menar Antonovsky att man inte kommer att 
känna sig som ett offer för de omständigheterna man hamnar i eller tycka att livet behandlar 
en orättvist (Antonovsky, 1991). Hagborg et al. (2010) beskriver hanterbarheten som det man 
kan. 
 
4.5 Meningsfullhet 
Det tredje och sista begreppet beskriver Antonovsky (1991) som begreppet KASAM:s 
motivationskomponent. Det handlar om vilka saker du har i livet som du tycker är viktiga och 
som du kan tänka dig att satsa tid och engagemang på. Det handlar om vad du som människa 
vill (Hagborg et al., 2010). Antonovsky (1991) skriver att meningsfullhet handlar om i vilken 
utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. Det handlar om att känna att 
åtminstone en del av de problem och krav som uppkommer inte bara är bördor utan även 
värda att investera energi och engagemang i. 
 
De tre delbegreppen är dock inte självständiga enheter utan står i relation till varandra. Det 
kan vara svårt för en människa att vara på topp inom alla tre komponenter i KASAM. 
Antonovsky införde något som han kallade gränsbegreppet, där det avgörande för stark 
KASAM är om det finns delar i livet som en person själv upplever som viktiga (Antonovsky, 
1991). 
  
För att sammanfatta menar Antonovsky att KASAM handlar om en tillit till att de stimuli man 
utsätts för är strukturerade, förutsägbara och begripliga. KASAM handlar också om de 
resurser som behövs för att kunna möta de krav som dessa stimuli innebär, samt en tillit till att 
det är värt att lägga tid och engagemang för att hantera kraven. (Antonovsky, 1991) 

4.6 Teorireflektion 

Både begreppen socialt kapital och KASAM handlar om att hantera den situation man 
befinner sig i samt ta stöd och hjälp från det sammanhang man befinner sig i. 
Ensamkommande ungdomar befinner sig i en stressande och ny situation som de måste 
hantera. Därav har vi valt att använda dessa teorier då vi anser att de passar bra för att 
ytterligare analysera och förstå deras känsla av trygghet och hur man bäst kan skapa trygghet 
för dessa ungdomar. KASAM kan hjälpa oss att se vilka strategier som kan hjälpa 
ensamkommande ungdomar att känna och skapa trygghet samt hur de kan hantera sin 
situation. Bourdieus begrepp om socialt kapital har relevans för vår studie genom att det visar 
vikten av sociala relationer och genom att det visar olika sätt som sociala relationer kan hjälpa 
ungdomarna att finna trygghet. 
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Vi kommer att använda oss av grundbultarna i respektive teori för att reflektera kring vad som 
är viktigt för ungdomarnas trygghet. Både utifrån hur personalen kan arbeta för att skapa 
trygghet samt vilka strategier som ungdomarna själva kan ta hjälp av för att känna sig trygga. 

5. Kunskapsöversikt  

Här nedan kommer vi att presentera den tidigare forskning som vi utgått ifrån under arbetet 
med denna studie. Materialet har används som en bakgrund samt en grund för studiens 
utformning och resultatanalys. Vi kommer först att presentera en beskrivning av målgruppen 
och därefter presentera vad tidigare forskning säger kring skapandet av trygghet för denna 
målgrupp. De rubriker som sedan presenteras är; relationer, boende, skolan och språket, en 
meningsfull vardag och slutligen stress. 

5.1 Målgruppen 

Termen ensamkommande flyktingbarn har använts flitigt, inte minst under den kraftiga 
flyktingströmmen under hösten 2015. För många kan definitionen tyckas självklar men vi ser 
ändå en stor funktion i att definiera vår utgångspunkt för vilken målgrupp vi pratar om när vi 
använder termen ensamkommande flyktingbarn. Enligt lagen om mottagandet av asylsökande 
m.fl.  (1994:137), 5 kap 1 § är ett ensamkommande barn följande: ”ett 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 föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan 
ställföreträdare (ensamkommande barn).”  Den målgrupp som vår studie och våra kommande 
intervjuer fokuserar på är barn som bor på HVB-hem för barn mellan 15-18 år. Eftersom 
målgruppen är så pass nära myndighetsåldern 18 år kommer vi i fortsättningen att oftast 
benämna dem som ensamkommande ungdomar.  
 
Barn kännetecknas alltså som ensamkommande så länge de anländer utan sin förälder eller 
annan person som representerar dess förälder vid ankomsten. Barnen behöver således inte 
vara föräldralösa utan ett allt mer återkommande begrepp inom forskningen är seperated 
children. Denna begreppsanvändning syftar till att åskådliggöra faktumet att många av 
barnens föräldrar fortfarande är i livet, även om det givetvis finns de vars föräldrar inte längre 
lever (Hessle, 2009). Orsaken till att barnet anländer ensamt kan därmed vara många. Det kan 
till exempel handla om att barnets föräldrar inte lever längre, att de splittrats under flykten 
eller att föräldrarna är kvar i hemlandet. 
 
Anledningen till att barnet flytt från sitt hemland kan också vara väldigt olika. Några orsaker 
till att ett barn flyr ensamt brukar kallas för ”barnrelaterad förföljelse”, vilket till exempel kan 
vara tvångsarbete och rekrytering av minderåriga till arméer (Elmeroth & Häge, 2009). Dessa 
är orsaker kopplade direkt till det enskilda barnet men det finns också andra orsaker till varför 
ett barn flyr från sitt hemland. Det kan exempelvis bero på fattigdom, krig, obefintliga eller 
låga möjligheter till utbildning i hemlandet. En orsak till att barn kommer till Sverige, som 
inte lika ofta belyses men ändå förekommer, är att barnen utsatts för trafficking, med andra 
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ord människohandel. Det kan handla om att barnen förts hit för att utnyttjas sexuellt eller som 
olaglig arbetskraft (Hessle, 2009). 
 
Vilka länder barnen kommer från är till stor del beroende på hur den rådande 
världssituationen ser ut och har sett ut historiskt. Till exempel kom det väldigt många 
flyktingar från Iran i samband med den islamiska revolutionen 1979 och efter kriget mellan 
Iran och Irak. Under de senaste två decennierna har det i viss mån kommit nya 
flyktinggrupper till Sverige av människor som flytt efter Sovjetunionens upplösning, kriget på 
Balkan, Afghanistans talibanvälde och konflikter på Afrikas horn (Elmeroth & Häge, 2009). 
De ungdomar som ingår i målgruppen för det här arbetet kommer alla från länder där olika 
typer av oroligheter råder. När de kommer till Sverige utan några legala vårdnadshavare är de 
ofta negativt påverkade av den situation de flytt från, själva flyttupplevelsen eller saknad efter 
och oro över nära och kära.  

5.2 Relationer 

För de ungdomar som ensamma kommer till Sverige får de flesta börja från noll när det gäller 
att skapa relationer. Ascher och Mellander (2010) menar att det är viktigt att komma ihåg att 
sociala relationer är en viktig hälsofrämjande arena. Eftersom ensamkommande barn ofta 
saknar familjemedlemmar i deras omedelbara omgivning är det särskilt viktigt att de kan 
utveckla andra sociala relationer. Enligt Socialstyrelsen (2013) behöver ungdomar som mår 
psykiskt dåligt ett extra stöd och då är trygghet och god omsorg en viktig grund att stå på. 
Många av de asylsökande har känslor av ensamhet och då är stabila och ömsesidiga 
vuxenkontakter på det boende där de vistas viktigt för att främja god psykisk hälsa och lägga 
en grund för att de ska kunna klara sig på egen hand. Malmsten (2014) menar att personal och 
andra barn på boendet är viktiga relationer, detta trots att många av de relationerna kan 
försvinna och av Brekke karakteriseras som ett tillfälligt samhällssystem, eftersom de troligen 
kommer att försvinna när ungdomen flyttar från boendet. Även Eriksson Ghazinour, 
Hanberger, Isaksson och Wimelius (2014) pekar på vikten av att ha relationer både till de 
egna landsmännen, som de benämner som socialt sammanbindande kapital, och relationen till 
utomstående i termen av överbyggande socialt kapital. 
 
Ett annat återkommande begrepp i förhållande till relationer är begreppet tillit. Flanagan 
(2003) menar att tillit är relationellt och att kärnan är tron på att andra är rättvisa och inte 
kommer att utnyttja oss. Ní Raghallaigh (2014) resonerar kring varför flyktingar ofta har svårt 
med tillit. En förklaring kan vara att många som flytt förlorade sin tillit under färden på grund 
av stressiga förhållanden i livet.  
 
I ett försök att utvärdera socialt arbete har Kohli (2006) undersökt hur socialarbetare inom 
fyra lokala myndigheter talade om och framställde sitt eget arbete för att hjälpa 
ensamkommande barn att bosätta sig i en brittisk kontext. Kohli (2006) kom fram till att 
socialarbetarna arbetade inom och mellan tre domäner för att skapa en grund för relationer. 
Det första området var sammanhållning och där såg socialarbetarna till att ungdomarna fick 
hjälp med sina praktiska och vardagliga behov. Den andra domänen benämnde Kohil som 
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anslutning. Det handlade om att söka en förståelse till ungdomarnas emotionella värld genom 
att utforska och studera deras minnen så att saker från det förflutna kunde läggas bort. Den 
tredje och sista domänen var samstämmighet. Det området handlade om att den unga 
personen och socialarbetaren tillsammans konstruerade en nystart i det nya landet, vilket 
grundade sig på en flexibel och varaktig relation där socialarbetaren lärde känna och tycka om 
den unga personen. Relationer var, enligt den studie som Kohli genomförde, viktiga för att 
tillgodose ungdomarna rent praktiskt i deras vardag, stödja dem i att hantera de minnen som 
de bar på och till slut att skapa en ömsesidig relation till varandra. 

5.3 Skolan och språket 

Enligt Migrationsverket (2016) har alla barn rätt att gå i skolan. Den kommun som de är 
placerade i ska ansvara för att de får gå i skolan på samma villkor som andra ungdomar i 
kommunen. Det är viktigt att erkännas som barn, och en aspekt av det menar Hopkins och 
Mill (2010) är betydelsen av utbildning. Utbildning är inte bara en laglig rätt som det är 
viktigt att följa, att gå i skolan och lära sig det svenska språket betyder mycket mer för de som 
kommer nya till Sverige. Personalen i Eriksson et al. (2014) studie uttryckte att det svenska 
språket var en förutsättning för ungdomarna att kunna etablera sig i Sverige. De kunde se två 
olika strategier för etablering som ungdomarna använde; antingen att använda sina personliga 
resurser eller använda sig av yttre sociala nätverk. 
 
I litteraturen går det även att finna en välgörande och social aspekt av att gå i skolan. Viktiga 
faktorer för att öka de ungas välmående och välbefinnande är bland annat fysisk aktivitet, en 
strukturerad vardag och en fungerande skolgång (Socialstyrelsen, 2013). Just skolan anses 
vara särskilt viktig när det handlar om att skapa en normaliserande och strukturerad vardag. 
Skolan är även en viktig mötesplats för att träffa andra som befinner sig i en liknande 
situation och komma in i ett socialt sammanhang där de kan börja bygga relationer. 
 
Fazel och Stein (2002) menar att skolan spelar en viktig roll på många olika sätt. Skolan 
skapar utrymme för relationer och bidrar till en känsla av identitet. För flyktingbarn kan 
skolan spela en särskilt viktig roll i deras integration genom att den fungerar som en arena för 
utbildning likaväl som social och känslomässig utveckling samt att det blir en viktig länk till 
det lokala samhället. Författarna tar upp att en viktig skyddsfaktor för att motverka långsiktiga 
psykologiska följdsjukdomar är om skolan fungerar som en stabil social support. Detta sociala 
stöd bidrar till att utveckla barns motståndskraft genom att förbättra deras individuella 
kompetens, som i sin tur bidrar till deras självkänsla och känsla av kontroll över sin 
omgivning. Även Hopkins och Mill (2010) menar att skolan inte bara har en pedagogisk 
funktion, den är även en säker plats för barnen att vara och lära . Att gå i skolan kan sägas 
vara en normaliserande upplevelse. En av de lärare som deltog i studien föreslog det som att 
skolan ”symboliserar trygghet”.  
 
Eftersom ungdomarna ofta kommer från platser där det har varit krig och oroligheter har 
många ensamkommande asylsökande barn inte gått i skolan och det kan ta tid för dem att 
vänja sig vid det svenska utbildningssystemet. Dock menar Hopkins och Mill (2010) att man 
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ska vara försiktig med att dra slutsatser om ungdomarnas utbildningsbakgrund eller att de inte 
har några kunskaper. Många ungdomar är mycket intelligenta och kunniga antingen genom 
formell utbildning eller genom sina erfarenheter. När det gäller specifika utbildningsbehov 
föreslog många av de lärare som Hopkins och Mill intervjuade att språkstöd var en av de 
primära frågorna. De lärare som deltog i studien menade att det kan ta många år att lära sig 
det nya språket och att det kan vara frustrerande för de ensamkommande ungdomarna. En av 
lärarna hade noterat att kunskaperna i språket kan vara starka när det gäller den verbala 
förmågan men dåliga när det gällde skrift eller läsning. Lärarna menade att det var viktigt att 
uppmärksamma vad ungdomarna kan och vad de behöver stöd i, samt att inte undervärdera de 
erfarenheter som de bär med sig. Barnens utbildningsbehov är särskilt viktiga med tanke på 
det engagemang och den hängivenhet som många ensamkommande barn visade vad gäller 
utbildning och resultat. Många barn hade en stark önskan om att vara utbildad och arbeta hårt. 
Det svenska språket är en viktig nyckel till att komma in i samhället. Atwell, Gifford och 
Mcdonald (2009) menar att ett av de grundläggande elementen i utvecklingsprocessen för 
flyktingbarn- och vuxna är att lära sig ett nytt språk. Att behärska språket i ett land handlar 
inte enbart om att kunna kommunicera och få tillgång till information, det handlar i grunden 
om makt och en individuell position inom de bredare sociala strukturerna i samhället. Genom 
språket kan människor få en känsla för spelet i ett nytt land, att uteslutas från språket i det 
land man bor i gör att man till stor del utestängs från att delta i det sociala, kulturella och 
politiska livet. Att lära sig ett nytt språk ses även som ett mått på anpassning (Atwell et al., 
2009). Det är en viktig faktor i egenskap av flykting att delta på arbetsmarknaden och bli 
självförsörjande. Begränsade kunskaper i språket leder till begränsningar inom flera områden, 
till exempel arbetssökande och utbildning. En sak som ytterligare kan försvåra inlärningen av 
språket är de psykologiska trauman och andra negativa erfarenheter som ungdomarna bär med 
sig.  

5.4 Boende 

I litteraturen finns en skillnad mellan orden “hem” och “bostad”, där hem har den mer varma 
och personliga betydelsen. O´Mahony och Sweeney (2010) menar att ordet ”bostad” 
vanligtvis betecknar den mer praktiska definitionen av att ha ett tak över huvudet. Ordet 
”hem” kan däremot inrymma mycket mer än bara ett tak över huvudet. I ett hem kan man 
definiera den omkringliggande miljön, en social identitet, en social och kulturell miljö samt 
hur lämplig bostaden är för användarens behov. Även Kohli (2011) skriver att som flykting är 
sökandet efter ett hem mycket mer än sökandet efter skydd och en politisk fristad. ”Hem” är 
en plats där relationer kan finnas, en plats där man får utöva sina seder och bruk och en plats 
där man under trygga omständigheter kan börja föra tillbaka det förflutna till det nuvarande 
livet. Ett hem är en plats som är stabil, säker och helt vardaglig och som inte känns osäker. 
Ungdomar som ensamma söker asyl har varit med om långa resor och fått lämna mycket. 
Kohli menar att det säkert finns en stor osäkerhet både inför det som varit, det som är och det 
som skall komma. 
 
Det finns fler aspekter som är viktiga för att de ensamkommande ungdomarna ska känna 
trygghet på sitt boende. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med 
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landstingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen genomfört ett projekt där de under 2012-
2014 intervjuade nio ensamkommande ungdomar, varav sju killar, med syftet att förbättra 
mottagandet av ensamkommande barn (SKL, 2014). Ungdomarna som ingick i studien 
uttryckte att det var bra att det alltid fanns personal på plats på boendet som kunde hjälpa dem 
med olika saker. Alla som ingick i projektet beskrev boendet som en trygg plats. De ansåg att 
personalen på boendet var grunden för hur verksamheten fungerade och hur olika problem 
löstes. Det var personalen som satte ramarna och reglerna samt förmedlade värderingar som 
finns i det svenska samhället. Personalen på boendena kunde i sin tur se att ensamkommande 
barn var mer mogna än svenska barn i samma ålder. De hade en annan livsresa och många 
hade haft stort ansvar för sin familj i hemlandet. På grund av de erfarenheterna kunde det bli 
svårare för dessa ungdomar att gå in under regler som andra satt upp på boendet.  En annan 
aspekt som ungdomarna i SKL:s studie tyckte var jobbigt var en stor ungdomsgrupp. När det 
bodde många ungdomar på samma boende blev det lättare stökigt och svårare att dra sig 
undan och ungdomarna trodde att en mindre boendeenhet skulle fungera bättre. 

5.5 Stress 

Den målgrupp som den här uppsatsen fokuserar på är speciella på så sätt att de har upplevt 
många stressande situationer och nu befinner sig ensamma och ofta långt från nära och kära. 
Dessa faktorer kan skapa stress och oro hos ungdomarna. Fazel och Stein (2002) menar att 
flyktingar kan utsättas för påfrestningar under tre olika stadier; i sitt hemland, under flykten 
och vid bosättandet i ett nytt land. I hemlandet kan flyktingbarn ofta ha bevittnat olika former 
av hot och trauman och den stabilitet som de hade där rycktes ifrån dem. Flykttiden kan ofta 
vara lång och fylld av hotande faror. Mycket saker kan hända under en flykt, familjen och 
släktingar kan skiljas åt och de kan hamna i många stressfyllda situationer. Tiden i ett nytt 
land innebär både en stress över om man ska få stanna samtidigt som man ska försöka anpassa 
sig till ett nytt samhälle, vilket kan beskrivas som ett ”sekundärt trauma” (Fezel & Stein, 
2002). En mycket central källa till stress när de väl är i det nya landet är den asylprocess som 
de befinner sig i. 
 
Malmsten (2014) har intervjuat ungdomar på olika hem i Malmö. När de talade om en vanlig 
dag var det vanligt att de nämnde bekymmer om deras nuvarande situation. De talade ofta i 
termer av svårigheter med sömn eller problem med motivationen att gå i skolan när de hade 
"dåliga dagar." Under dessa perioder tänkte de mycket på vad som händer i deras 
ursprungsland, de hade tankar på sin familj, och asylprocessen var alltid närvarande. 
Asylprocessen blev extra tydlig när de bodde på ett HVB-hem där de var omgivna av andra 
ungdomar i samma situation. Enligt Migrationsverket (2016) har väntetiderna för att bli kallad 
till en asylutredning ökat i och med att flyktingströmmen har varit stor. De kan därför inte 
ange exakt hur lång tid det kommer att ta. 
 
Alla deltagare i Bernardes, Wright, Edwards, Tomkins, Dlfoz och Livingstone (2011) studie 
rapporterade att de kände ångest, rädsla, oro, förlust och sorg efter att de hade kommit till 
ankomstlandet, som i det här fallet var Storbritannien. Deltagarnas känslor av ångest var ofta 
relaterade till osäkerhet om resultatet av deras asylansökan, rädsla för utvisning och osäkerhet 
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kring var deras familj befann sig. Alla deltagare rapporterade att den största osäkerheten i 
deras asylprocess var slitningen mellan att vara beroende av andra och samtidigt sträva efter 
självständighet. Deltagarna uppgav att de inte kunde gå vidare i sina liv utan att veta resultatet 
av deras asylansökan och beskrev det som om de "väntade i limbo". 

5.6 Fritid 

Fritiden kan innebära många olika saker och vara viktig på olika sätt. Socialstyrelsen (2013) 
skriver att en meningsfull fritid är viktigt för att unga ska må bra, det utvecklar individens 
färdigheter. En del av fritiden kan vara att ägna sig åt någon typ av skapande aktiviteter. 
Andersson, Ascher, Björnberg, Eastmond och Mellander (2005) menar att det är en central 
och viktig del för hälsoutvecklingen hos alla barn och kan fungera som ett sätt att hantera de 
förluster ungdomarna kan känna. Socialstyrelsen (2013) betonar vikten av att de unga inte 
bara ska umgås med andra ensamkommande, utan även få möjligheter att delta i ”vanliga” 
svenska aktiviteter. En viktig aspekt utifrån detta tankesätt är att de unga ska kunna etablera 
kontakter som kan bestå även efter att de flyttat ut från boendet och lämnat asylsystemet.  
 
Stack och Iwasaki (2009) har intervjuat ett antal invandrare, främst vuxna, från Afghanistan 
om hur de ser på sin fritid. Det visade sig att fritiden kan spela en viktig roll när det gäller att 
anpassa sig till nya utmaningar i värdlandet. Det övergripande temat från denna studie betonar 
betydelsen av en meningsfull, målmedveten och trevlig fritid i den spända situation som det 
innebär att vara flykting genom att belysa olika fördelarna med fritid. Fritiden kan vara 
avgörande för att etablera kontakter med såväl egna landsmän som med människor från det 
nya värdlandet. Fritiden kan även ge möjligheter att fylla behovet av lärande och utveckling 
som är avgörande för deras framtida framgång och välstånd. Stack och Iwasaki (2009) visade 
genom sin studie att fritiden inte bara behöver vara rolig och underhållande, den kan även 
vara mer målmedvetet inriktad. Många av deltagarna fokuserade sin fritid på aktiviteter som 
gav möjlighet till lärande men även att lära sig kulturen i det nya landet och att dela med sig 
av sin egen kultur till andra. En annan viktig aspekt av fritiden var att underhålla sin mentala 
och fysiska hälsa. 

5.7 Rutiner 

Liksom fritiden kan även rutiner vara en hjälp för de ensamkommande ungdomarna i deras 
vardag. Återkommande aktiviteter har visat sig vara viktiga för att skingra tankarna och 
upprätthålla en normalitet i tillvaron. De ungdomar som intervjuades i Malmsten (2014) 
studie verkade uppskatta verksamheten och rutinerna i vardagen. Rutinerna bidrog till att 
skapa stabilitet och aktiviteter hjälpte till att avleda tankarna från jobbigare frågor, såsom 
asylprocessen. Normaliteten av livet i HVB-hemmet var också något som barnen uppskattade. 
Angående HVB-hemmet uttryckte en pojke att han "saw that it was just ordinary, that people 
were happy" (Malmsten, 2014, s 29), och detta gjorde honom lugn. 
 
Många pojkar som deltog i Malmstens studie nämnde att de hade bekymmer, problem med 
sömnen eller var oroliga över sina familjer. För att lindra den känsliga situationen ordnade 
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personalen olika aktiviteter. I vissa intervjuer nämnde pojkarna att det var viktigt att hålla sig 
upptagen för att inte tänka på sina bekymmer. Dagliga rutiner som blandades med 
fritidsaktiviteter under både vardagar och helger bidrog till att skapa stabilitet och struktur. 

5.8 Sammanfattande avslutning 

Som redan nämnts befinner sig de asylsökande ungdomarna i en osäker process där deras 
framtid är oviss och många har traumatiska upplevelser i bagaget, vilket kan försvåra 
skapandet av trygghet för dessa ungdomar. Tidigare forskning menar alltså att det finns 
många faktorer som påverkar skapandet av trygghet för ensamkommande flyktingbarn- och 
ungdomar. De mest centrala beskrivs som betydelsen av relationer, det svenska språket och en 
känsla av sammanhang för att möjliggöra skapandet av trygghet. 

6. Resultat/Intervjuer 

Vi utformade våra teman i intervjuguiden utifrån tidigare forskningsområden (se Bilaga 1). 
Intervjupersonerna fick utgå ifrån dessa teman men gavs även utrymme att komma in på 
andra aspekter av trygghet. Totalt intervjuades sex personer som arbetar på HVB-hem för 
ensamkommande barn som är 15 till 18 år och söker asyl i Sverige. Personalen vi intervjuade 
arbetar i två olika kommuner i Västerbotten. Könsfördelningen på respondenterna var fem 
kvinnor och en man. Intervjupersonerna hade olika utbildningsbakgrunder. Tre stycken var 
socionomer, en var barnskötare, en behandlingspedagog och en var utbildad undersköterska. 
De hade arbetat med ensamkommande mellan ett till åtta år.  
 
Nedan kommer resultaten från de intervjuer som genomfördes att presenteras tillsammans 
med analytiska kommentarer utifrån den fakta som presenterats i kunskapsöversikten. 
Resultaten kommer att presenteras i form av olika kategorier där varje kategori inleds med en 
kort sammanfattning om vad respektive kategori kommer att innehålla samt de nyckelord som 
hör till respektive kategori. För att se hur nyckelorden har framträtt, se Bilaga 2. 

6.1 Trygga relationer 

I det här avsnittet kommer vi att presentera de resultat som uppkommit utifrån intervjusvaren 
som berörde relationernas betydelse i skapandet av trygghet. I den tidigare forskning vi utgått 
från är relationens betydelse inte tydligt uttalad men den är återkommande som en 
underliggande ton i samtliga delar. Samtliga av våra intervjupersoner var överens om att 
relationer är en oerhört viktig resurs för att kunna skapa trygghet, därför kommer vi att 
beskriva hur relationerna bidrar till trygghet och vilken betydelse de har enligt personalen. 
Nyckelorden för den här kategorin är; kontaktperson, godman, lärare, minst en viktig trygg 
vuxen. Dessa gestaltar sammanfattningsvis de mest framträdande delarna av intervjusvaren 
som vi vidare kommer att presentera här nedan. 
 
Samtliga av våra intervjupersoner var överens om att relationen var den viktigaste aspekten i 
skapandet av trygghet.  Givetvis är relationen beroende av yttre faktorer, så som miljön 
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ungdomen befinner sig i, men det återkommande var att relationen är en grundläggande 
byggsten för att över huvud taget kunna skapa trygghet. Om en trygg relation skall kunna 
uppstå är den också beroende av den kontext ungdomen befinner sig i, och inte minst dennes 
bakgrund. Även om alla ungdomarna har gått igenom olika saker och har olika bakgrund 
menade personalen att majoriteten av ungdomarna hade tuffa händelser i bagaget, exempelvis 
i samband med den långa flykt de genomgått. Detta kan skapa svårigheter för ungdomarna att 
kunna känna tillit eftersom de ofta har svårare att lite på vuxna och känna den tillit som 
behövs för att kunna skapa en djupare relation till andra människor. Behovet av just en trygg 
vuxen, och inte enbart en trygg individ, beror på att ungdomar behöver en vuxen att kunna 
vända sig till och förankra sin trygghet i, inte minst för dessa ungdomar som är skilda från 
sina föräldrar. Forskaren Ní Raghallaigh (2014) menar också att flyktingar generellt har 
svårare med tillit eftersom många kan ha förlorat förmågan att känna tillit under den långa 
resan till det nya landet, som ofta sker under stressiga förhållanden. 
 
Eftersom ungdomarna helt saknar ett socialt nätverk när de kommer till Sverige är det viktigt 
för dem att bygga upp detta och skapa relationer till personer i deras omgivning. Ju större 
socialt nätverk ungdomarna har desto större blir också det sociala kapital som kommer att 
fungera som ett stöd för dem som nyanlända i Sverige. Att bilda dessa relationer kan som 
tidigare nämnt vara svårt, men våra intervjupersoner menade att om det åtminstone fanns en 
trygg vuxen i den unges liv räcker det för att den unge skall kunna känna trygghet. En av våra 
intervjupersoner beskrev relationens betydelse såhär: 
 
“Det är allt! Den personliga relationen man kan skapa är viktig. För om vi tittar på de som lyckas 
trots sina hemskheter i bagaget har det i stort sett alltid funnits åtminstone en trygg vuxen vid deras 
sida. Även om det är kaos runt omkring, räcker det med något att hänga upp sin trygghet på. Om du 
då har en personal som kontaktperson eller vilken personal som helst som de verkligen litar på och 
känner trygghet med, så är det tillräckligt ofta. Men har de inte den personen, då är det svårt.” 
 
De menade att den relationen kan bli bärande för den unges trygghet och att vetskapen om att 
man har minst en person i sitt liv som kan bidra till stöd och hjälp räcker långt. Den person 
som beskrivs som den trygge vuxne för ungdomen kan vara i princip vem som helst. 
Exempelvis kan det vara en lärare på skolan, en person i personalgruppen eller ungdomens 
godeman. Det centrala är att denne person blir som en stöttande pelare i ungdomens liv och på 
så sätt bidrar till den unges upplevda känsla av trygghet. 
 
Personalen på boendena beskrev att deras egen roll som en resurs för att skapa trygghet var 
just genom de relationer som byggdes upp mellan dem och ungdomarna. Socialstyrelsen 
(2013) menar att stabila och ömsesidiga vuxenkontakter på det boende där ungdomarna vistas 
är viktigt för att främja god psykisk hälsa och lägga en grund för att de ska kunna klara sig på 
egen hand. På samma sätt menar även ungdomarna i SKL (2014) studie att personalen har en 
nyckelroll när det gäller att lösa problem på boendet och förmedla värderingar i det svenska 
samhället. Att vara trygga vuxna i ungdomarnas liv beskrevs som viktigt av våra 
intervjupersoner och särskilt belystes det hur mångfacetterad den var. Att vara en trygg vuxen 
innebär både att finnas där för ungdomen, att stödja och att hjälpa den på bästa sätt, men det 
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innebär också att sätta gränser och säga ifrån. Just för att de två sistnämnda aspekterna skall få 
effekt krävs det att personalen i fråga har en bra relation till ungdomen och en ömsesidig 
förståelse. Gränsdragningarna har ingen effekt om man inte har en god relation till ungdomen 
och byggt upp den tillit som Ní Raghallaigh (2014) pratade om. På så sätt kan man förklara 
orsakerna till exempelvis en begränsning samtidigt som ungdomen förstår att personalen 
faktiskt vill deras bästa. En personal uttryckte relationen till boendepersonalen så här: 
 
“För att ungdomarna ska lyssna på en spelar relationen en väldigt stor roll 
Har man en bra relation vill de göra bra ifrån sig, de vill inte göra en besviken, de vill att 
man ska vara stolt över dem.” 
 
Inom personalgrupperna hos alla de personer som vi intervjuat har man ett medvetet arbetssätt 
för att skapa trygghet och möjliggöra byggandet av relationer, och det är genom så kallade 
kontaktmannaskap. Dessa innebär att alla ungdomarna har blivit tilldelad en eller två personer 
i personalgruppen, en kontaktperson, som har ett extra ansvar för den unge. Till sin 
kontaktperson kan ungdomen vända sig gällande exempelvis praktiska frågor så som 
kontakten med gode mannen, men tanken med kontaktmannaskapet är också att det skall 
omfatta de emotionella delarna. Därför har kontaktpersonen regelbundna samtal med 
ungdomen för att stödja och bidra till dennes personliga utveckling. Vidare beskrev 
personalen att deras uppgift innefattar att skapa trygghet för ungdomarna genom alla dessa 
praktiska funktioner men att det i själva verket handlar om att finnas där. Genom att finnas 
tillgängliga för ungdomarna och visa engagemang och intresse för dem skapar personalen en 
trygg miljö för ungdomarna som i sin tur skapar utrymme för att fördjupade relationer skall 
kunna slå rot. 
 
Behovet av trygga vuxna i ungdomarnas närhet var återkommande under intervjuerna. En 
plattform där ungdomarna kunde komma i kontakt med andra vuxna än på boendet är skolan. 
Liksom Fazel och Stein (2002) skrev så är skolan en plats som skapar utrymme för relationer. 
Lärarna har en central roll i ungdomarnas liv och det är inte ovanligt att ungdomarna 
utvecklar nära relationer till dem. En av våra intervjupersoner uttryckte att det finns många 
personer som kan vara viktiga för ungdomen. 
 
“Gode mannen kan vara jättejätteviktig eller personer på skolan. Vi har ju vissa som har 
goda relationer till skolsköterskor som de går till […] så de har ju väldigt många aktörer runt 
sig.” 
 
Lärarnas position gör att de både stöttar eleverna och samtidigt skapar utrymme för dem att 
också ställa krav på dem. Lärarnas tydlighet kring exempelvis förväntade studieresultat skapar 
trygghet för ungdomarna genom att de vet vad de har att förhålla sig till och vad som 
förväntas av dem. Intervjupersonerna beskrev lärarna som förebilder för många av 
ungdomarna och att detta var en bidragande faktor till varför många av ungdomarna 
utvecklade relationer till dem. Genom sin tydlighet och förmåga att vara tillgängliga för 
ungdomarna skapas ett förtroende som för många av ungdomarna blir avgörande för hela 
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deras skolgång. Lärarna är en värdefull källa till relationer som många ungdomar förankrar 
sin trygghet i. 
 
En annan form av relation framkom som betydande för tryggheten förutom relationen till 
trygga vuxna, nämligen relationen till andra ungdomar. Personalen menade att en aspekt i 
skapandet av trygghet var ungdomarnas relationer till andra unga. Genom relationer till andra 
ungdomar kan de utveckla relationer som bidrar till deras egen utveckling och att hitta sig 
själva. Att hitta sig själv i förhållande till andra jämnåriga och utveckla vänskapsrelationer 
kompletterar tryggheten de behöver från vuxenvärlden men kan inte ersätta den. 
 
På HVB-hemmet finns stor potential för ungdomarna att utveckla relationer till varandra. I 
nuläget bodde det till stor del ungdomar från samma nationalitet på de boenden som vi har 
besökt. Att ungdomarna skapar relationer till någon med samma härkomst som de själva faller 
sig ofta därför naturligt. För många ungdomar kan det finnas en trygghet i att ha någon som 
förstår vad denne gått igenom eftersom den själv kommer från samma bakgrund. Det 
gemensamma språket kan också möjliggöra en trygg relation eftersom det gör att de kan prata 
och uttrycka sig mellan varandra utan språkliga barriärer. Intervjupersonerna påtalade dock att 
det är bra om ungdomarna bygger relationer till ungdomar utanför det egna boendet. De 
menade att det är viktigt för ungdomarna att skapa relationer till ungdomar utanför den egna 
gruppen. Detta eftersom den unge genom dessa relationer kan skapa och bekräfta sig själv i 
förhållande till sin nya kontext och att detta var viktigt för att den skall kunna känna sig trygg 
i det nya samhället. Eriksson et al (2014) påtalar också detta faktum då de påpekar vikten av 
både relationer till de egna landsmännen, som de benämner som socialt sammanbindande 
kapital, och relationen till utomstående i termen av överbyggande socialt kapital. Ungdomarna 
är i behov av båda relationerna för att få en lyckad framtid i sitt nya land. 
 
Utifrån intervjuerna framkom det också andra relationer än de som redan berörts som kan 
bidra till trygghet för ungdomarna. Den trygge vuxne som redan beskrivits som en viktig roll 
för ungdomens trygghet kan återfinnas i många olika gestalter. Exempelvis kan det vara 
ungdomens gode man eller kuratorn på skolan som utgör denna vuxenroll i ungdomens liv. 
Givetvis är det positivt om ungdomen kan bygga relationer till flera trygga vuxna i dess liv 
men eftersom man arbetar med människor är det viktigt att komma ihåg att man får olika 
relationer till olika personer. Därför är det viktigt att bevara utrymmet för ungdomen att kunna 
bygga relationer till andra personer än personalen. Detta för att maximera möjligheten att 
ungdomen skall hitta en trygg vuxen som den kan känna sig trygg med. 

6.2 Skolan och språket  

Under den här kategorin kommer vi att presentera vad intervjupersonerna anser är viktigt i 
ungdomarnas skolgång och inlärning av det svenska språket. Tidigare forskning visar på att 
skolan är viktig för ensamkommande barn utifrån flera aspekter. Det är en arena för kunskap, 
skapande av en normaliserande och meningsfull vardag samt en plats där man kan utveckla 
relationer av olika slag. Alla intervjupersoner som vi pratat med tycker att skolan är viktig och 
alla har som mål att alla ungdomar ska gå i skolan. 
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Nyckelord för kategorin skola och språk var; lärarna, vägen in i samhället, skapa förståelse 
och möjliggöra kommunikation. Utifrån dessa ord kommer vi att presentera skolans och det 
svenska språkets betydelse för att skapa trygghet för ungdomarna. 
 
Skolan är en viktig arena för de ensamkommande ungdomarna och fungerar både som en 
lärande och social arena (Hopkins & Mill, 2002). Även om de boendepersonal som vi 
intervjuade upplevde olika grad av glädje och engagemang för skolan hos ungdomarna så 
tyckte alla intervjupersonerna att skolan var viktig för ungdomarna. Många ansåg det viktigt 
att få träffa andra trygga vuxna samt att ha positiva förebilder. Lärarna ansågs väldigt viktiga 
eftersom de kan ställa krav på ungdomarna samtidigt som ungdomarna respekterar dem. 
 
En viktig funktion som intervjupersonerna menade att skolan fyller var som en väg in i 
samhället. En av våra intervjupersoner uttryckte sig så här om vikten av att ungdomarna går i 
skolan:  
 
“Det blir ju en väg in i samhället. Språket utvecklas ju mycket snabbare om de går i skolan än om de 
sitter hemma och ugglar på rummet, även om de har mycket egna resurser där också. Så skolan är 
absolut en väg in i samhället så jag tänker att den påverkar ungdomarna jättemycket .” 
 
En annan intervjuperson menade att skola och utbildning är nyckeln till allt om du skall 
stanna i Sverige. Förutom de möjligheter som utbildning skapar så är skolan även en viktig 
faktor i att skapa en mening i tillvaron för ungdomarna. Det hjälper dem att skapa en 
dygnsrytm genom att det finns en mening med att lägga dig på kvällen och gå upp på 
morgonen. Skolan ger dem ett syfte med dagen och de kan få känna att de gör något nyttigt. 
Socialstyrelsen (2013) menar att  skolan anses vara särskilt viktig när det handlar om att skapa 
en normaliserande och strukturerad vardag för ungdomarna. Skolan är även en viktig 
mötesplats för att träffa andra som befinner sig i en liknande situation och komma in i ett 
socialt sammanhang där de kan börja bygga relationer. 
 
Det svenska språket är viktigt för kommunikation och våra intervjupersonerna berättade hur 
viktigt det är att ungdomarna lär sig svenska. Utan ett gemensamt språk mellan ungdomar och 
boendepersonal, eller andra människor i deras närhet, försvårar det kommunikationen och 
skapar lättare missförstånd. En intervjuperson beskrev betydelsen av ett gemensamt språk 
såhär: 
 
“Att i början när de kommer hit och inte kan språket kan de känna sig väldigt utelämnade. När man 
inte har någon kontroll eller inte vet hur man skall förmedla sina behov och känslor påverkar det 
tryggheten. Man vet inte heller vad som händer och det skapar också en otrygghet också. Desto mer 
du lär dig språket, desto mer kan du förstå och då tror jag att tryggheten också kan öka.“ 
 
Genom att ungdomarna lär sig språket kan de lättare uttrycka vad de vill och förstå vad andra 
vill förmedla till dem. En av intervjupersonerna uttryckte att det blir en trygghet att till 
exempel kunna fråga någon när nästa buss går eller fråga efter vägen hem om du har gått 
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vilse. Även personalen i Eriksson et al. (2014) studie uttryckte att det svenska språket var en 
förutsättning för ungdomarna att kunna etablera sig i Sverige.  
 
Personalen på boendena tränar dagligen språk med ungdomarna genom att de umgås med 
varandra och på så sätt tvingas att använda det svenska språket. Boendepersonalen hjälper 
även till med läxläsning, men för att lära sig det svenska språket har skolan en mycket viktig 
funktion. Hopkins och Mill (2010) menade att språket var mycket viktig för ungdomarnas 
personliga och sociala utveckling. En av intervjupersonerna berättade att många ungdomar är 
motiverade till att gå i skolan och lära sig språket när de kommer till Sverige. Den 
motivationen är viktig att ta till vara och uppmuntra, samt stödja ungdomarna i deras 
språkutveckling. 

6.3 Hemmiljön 

Under den här kategorin kommer vi att presentera intervjupersonernas tankar kring hemmiljön 
som en bidragande faktor för att skapa trygghet. De vi intervjuat pratade både om hemmiljön i 
termerna av yttre faktorer, så som boendets utformning, men de påpekade också boendets 
betydelse i form av den sociala kontexten. 
 
Nyckelfraserna för den här kategorin bestod av; att inte behöva vara rädd, kunna vara sig själv 
och yttre faktorer. Dessa gestaltar sammantaget de resultat som vi kommer presentera vidare 
här nedan. 
 
Benämningen HVB-hem (hem för vård om boende) beskriver ungdomarnas boende som just 
ett hem. Skillnaden mellan ett boende och ett hem kan vid första anblicken tyckas liten, men 
om man väljer att titta lite närmare märker vi snabbt att det finns en del signifikanta 
skillnader. Personalen beskrev det som att de är ett boende, alltså en fysisk plats där 
ungdomarna bor, men att de strävar efter att bli ett hem. Tidigare forskning pekar på precis 
samma sak och menar att ett boende kan liknas vid en bostad som ger tak över huvudet, 
medan ett hem är något helt annat. Ett hem beskrivs som en plats där ungdomen kan utveckla 
relationer och ett utrymme för en stabil vardag (O´Mahony & Sweeney, 2010). 
 
Enligt personalen beskrevs ett hem som en fysisk plats med en hemkänsla. Hur hemkänslan 
skapas berodde både på yttre faktorer, övergripande struktur och av personerna som befinner 
sig på platsen. Huruvida ungdomarna upplever boendet som deras hem är självklart väldigt 
individuellt eftersom ett hem kan vara olika saker för olika personer. Personalen strävar efter 
att skapa en hemkänsla för att skapa möjlighet till ungdomarna att kunna känna att boendet är 
deras hem. Intervjupersonalen menade att den hemkänslan är det som gör att boendet kan bli 
en bidragande faktor till att skapa trygghet för ungdomarna. Att skapa en hemkänsla är dock 
inte något man gör i en handvändning utan är beroende av många saker enligt våra 
intervjupersoner. 
 
En trygg hemmiljö är alltså starkt sammankopplad med hemkänslan. Personalen på HVB-
hemmen arbetade aktivt med att åstadkomma denna hemkänsla. Detta gör de genom att skapa 
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rutiner på boendet och att finns tillgängliga för ungdomarna. De arbetade också med att få 
själva boendet i sig att kännas hemtrevligt genom att inreda med exempelvis fina gardiner och 
andra trivsamma detaljer. Personalen berättade också att det finns faktorer som kan hota den 
trygga hemmiljön. Exempel på dessa är att det är många ungdomar på samma boende, vilket 
kan skapa oroligheter, och att det ofta sker flyttar mellan olika boenden så att en del 
ungdomar aldrig får tiden att hinna landa i att det här faktiskt är deras hem. Även ungdomarna 
i SKL:s studie uttryckte att de skulle må bra av en mindre ungdomsgrupp (SKL, 2014). 
 
För att HVB-hemmet skall kännas tryggt beskrev en av våra intervjupersoner att: 
 
“Det är viktigt att det finns relationer i hemmet med personer man kan ty sig till och att det finns 
förutsättningar för att man skall få sina behov tillgodosedda. Detta kan exempelvis vara att jag har ett 
eget rum, tillgång till toalett och kan låsa min dörr och känna mig trygg i att ingen kan komma in på 
natten. Det finns olika behov men det är viktigt att det finns utrymme för att dessa skall kunna 
tillgodoses.”  
 
Alltså finns det flera olika faktorer i hemmiljön som påverkar skapandet av trygghet. Dessa 
kommer att presenteras vidare under nästkommande rubriker. 
 
Den sociala kontexten på HVB-hemmen beskrevs som betydande för hur trygg hemmiljön 
upplevdes. En trygg hemmiljö är en plats där man kan känna att det inte finns någon risk för 
hot eller skada, man kan känna att man kan vara sig själv och inte behöver känna sig rädd. 
Alla dessa saker är beroende av personerna som vistas i ungdomens hemmiljö. Det handlar 
om både ungdomarna som bor där samt personalen som är ständigt närvarande på HVB-
hemmet. 
 
Personalens roll i skapandet av en trygg hemmiljö på HVB-hemmet är att dels att skapa 
rutiner och riktlinjer och dels att vara en resurs för ungdomarna. För att hemmiljön på boendet 
skall kännas trygg är det viktigt att ungdomarna vet vad som gäller och vad de har att förhålla 
sig till och det är personalens roll att informera om detta. Det kan exempelvis vara att man vet 
vilken tid det är middag eller vilken personal som jobbar för kvällen. Allt detta bidrar till en 
struktur och ordning i vardagen, vilket är viktigt för att hemmiljön skall kännas trygg. Att 
personalen skall vara en resurs för ungdomarna innebär att de ska se till att alla ungdomar blir 
sedda och får sina behov tillgodosedda. Det handlar också om att personalen skall finnas där 
som stöd för ungdomarna och se till att alla är snälla mot varandra. 
 
Ungdomarna själva är också en viktig del i den sociala kontexten som skapar hemmiljön på 
HVB-hemmet. Eftersom ungdomarna har lämnat sina familjemedlemmar och tidigare sociala 
kontext blir personal och ungdomar på boendet en stor del av deras nya sociala arena 
(Malmsten, 2014). Ungdomarna kan tillsammans skapa en gemenskap och en trygghet i 
förhållande till varandra som kan liknas vid den familjära känsla som för många funnits i 
deras tidigare livssituation. Dock är det viktigt att det finns trygga vuxna i ungdomarnas 
hemmiljö som kan hjälpa ungdomarna att hitta gemenskap och respektera varandra. Detta gör 
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personalen genom att exempelvis hitta på gemensamma aktiviteter med ungdomarna och 
samtala om vikten av respekt och förståelse för varandra. 
 
Tillgången till ett eget rum beskrev personalen som en av de ytter faktorer som kan bidra till 
att skapa en trygg hemmiljö för ungdomarna. Rummet skall vara en plats där ungdomen kan 
förvara sina privata tillhörigheter, gå undan för att får vara ifred och själv få bestämma vem 
man bjuder in i sitt rum. Att det finns möjlighet för ungdomen att tillgodose mer basala behov 
beskrevs också som betydande, exempelvis att ungdomen kunde låsa sin dörr eller hade 
tillgång till toalett i närheten av rummet. 
 
Intervjupersonen menade alltså att det är viktigt att det finns ett utrymme där individen kan 
känna sig säker och veta att dennes essentiella behov blir tillgodosedda. Huruvida 
ungdomarna föredrog att ha ett eget rum eller att ungdomarna delar rum är beroende på varje 
individ. Personalen berättade att en del ungdomar tycker att det är tryggt att dela rum med en 
rumskamrat eftersom de då har någon att prata med när längtan efter de anhöriga gör sig 
påmind, medan det för andra kan vara väldigt betryggande att kunna gå undran och få vara 
ensamma. 

6.4 Stress 

De ungdomar som kommer ensamma och söker asyl i Sverige upplever en hög grad av stress 
enligt våra intervjupersoner. Orsakerna till denna stress och hur de påverkar skapandet av 
trygghet kommer att diskuteras vidare i den här kategorin. De främsta orsakerna till stress, 
som blir nyckelord för den här kategorin, uppges vara oro över asylprocessen och oro för 
deras familj. 
 
En av våra intervjupersoner beskrev följande faktorer som bidragande till varför ungdomarna 
upplever stor stress: 
 
“Det kan handla om frågor som; Hur länge får jag bo kvar här, när ska jag till Migrationsverket, får 
jag en advokat, varför kommer inte min godeman, jag förstår inte personalen osv. Det blir som en ond 
cirkel, de lever i en väldigt stressig värld, plus att de bär på många svåra saker från sitt förflutna som 
de inte vet hur de skall hantera. “ 
 
Samtliga intervjupersoner menade att det finns flera olika faktorer som skapar stress för 
ungdomarna och att de ofta är beroende av varandra. 
 
Den största orsaken till stress för ungdomarna var deras asylprocess. Liksom Malmsten 
(2014) beskrev det blev asylprocessen extra tydlig när de bodde på ett HVB-hem där de var 
omgivna av andra ungdomar i samma situation. För ungdomarna är det en stress att inte veta 
om man får stanna i Sverige eller bli tillbakaskickad till sitt hemland. Den stora 
flyktingströmmen har resulterat i att asylprocessen har blivit mycket mer utdragen än den var 
förut, vilket bekräftas av Migrationsverket (2016). Migrationsverket kan inte själva ge någon 
exakt siffra på hur länge ett barn måste vänta på att få sin sylansökan prövad, en av våra 
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intervjupersoner berättade att det kunde ta 500 dagar för en ungdom att få ett beslut i sitt 
asylärende. För de ungdomar som har sökt asyl prövas deras asylärende av Migrationsverket . 
En av den boendepersonal som vi pratade med uttryckte att om besöket på Migrationsverket 
inte kändes bra så blir hela asylprocessen svår. 
 
En annan kärna till stress som boendepersonalen uppgav var ungdomarnas oro över sina 
familjer.  Många vet inte var deras familjer befinner sig och kan inte få kontakt med dem. En 
del har sett sina släktingar bli dödade eller bortförda av militären. Ännu några ungdomar har 
kontakt med sina familjer men kan må väldigt dåligt efter att ha pratat med dem eftersom de 
inte har det bra i hemlandet. Familjerna lever ofta i svår fattigdom eller är utspridda i flera 
olika länder och ungdomarna kan känna sig maktlösa och vilja ta ett större ansvar för sin 
familj än de kan eller ska göra. 
 
Den boendepersonal som vi intervjuat var väl medveten om den stress som ungdomarna 
kände och försökte att hjälpa dem hantera den. Ett sätt kunde vara att aktivera dem för att få 
dem att tänka på något annat. En annan viktig sak var att bara finnas till och lyssna till dem. 
Genom att skapa en trygg tillvaro på boendet och bygga upp en tillit till ungdomarna kunde 
det bli lättare för ungdomarna att prata med personalen om det de tyckte var jobbigt och på så 
sätt få möjlighet att ventilera sina tankar. 

6.5 En meningsfull vardag 

En meningsfull vardag är viktig för ungdomarna på många olika sätt. I det här avsnittet 
kommer vi att ta upp olika komponenter i deras fritid och vikten av att rutiner. Nyckelorden 
för det här avsnittet är; socialt nätverk och möjliggöra egna intressen. 
 
“Allt som får en att må bra är viktigt för att kunna bli trygg. För mår man bra så har man fler 
resurser, man orkar med påfrestningar. Och jag menar, far iväg och spela fotboll flera gånger i 
veckan, få göra något man tycker är kul så blir man också trött, man sover bättre, skolan funkar oftast 
då, så att det är så viktigt att hitta det där lilla extra”. 
 
Så uttryckte en av intervjupersonerna om varför fritiden är viktig för att skapa trygghet för 
ungdomarna.. Även intervjupersonerna i Stack och Iwasaki (2009) studie uttryckte att fritiden 
var en mycket viktig aspekt av deras liv. En viktig aspekt av fritiden som våra 
intervjupersoner lyfte fram var att ungdomarna fick en chans att göra det som de själva tycker 
är roligt. Vissa tycker om att spela fotboll, andra att lyssna på musik eller måla. Just skapande 
aktiviteter är en central och viktig del för hälsoutvecklingen hos alla barn och kan fungera 
som ett sätt att hantera de förluster ungdomarna kan känna (Andersson et al., 2005). En av 
personalen uttryckte att det är nu som de har chans att prova på olika saker, i framtiden 
kanske de varken har tid eller råd med det. Personalen försökte uppmuntra ungdomarna att 
prova olika aktiviteter och på boendet ordnade de även en del enklare sysselsättningar. Vid 
längre lov brukade en del boenden ordna någon större aktivitet för ungdomarna, till exempel 
åka till badhuset en dag. Det blir dock bäst resultat om ungdomarna själva väljer något som de 
är intresserade av, det motiverar dem att verkligen gå och att uppskatta det som de gör. Att få 
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göra något som man själv tycker är kul kan ge trygghet genom att man får skingra tankarna 
från det man tycker är jobbigt i livet. Att utöva ett fritidsintresse kan vara ett sätt att uttrycka 
och få ur sig t. ex ilska eller sorg och göra att man mår lite bättre efteråt. 
Enligt Stack och Iwasaki (2009) kan fritiden fylla många olika funktioner, vilket även visade 
sig i våra intervjuer. På frågan om en meningsfull fritid har en inverkan på tryggheten svarade 
en av våra intervjupersoner:  
 
“Absolut. Inte minst för att man har en chans att komma in i och förstå samhället på ett annat sätt. 
Känslan av sammanhang ökar ju mer meningsfulla saker man gör. Desto rikare liv du har desto bättre 
går det att överleva sorgen över att inte få ha mamma och pappa här och så.” 
 
När ungdomarna åker iväg på olika aktiviteter på sin fritid får de möjlighet att träffa 
människor även utanför boendet. Skolan är en arena där de har chans att etablera sociala 
kontakter, fritiden blir ytterligare en möjlighet att bygga upp sitt sociala nätverk. Genom olika 
idrottsevenemang ges ungdomarna en möjlighet att komma in i föreningslivet och skapa en 
större förståelse för det svenska samhället. Genom att komma in i ett sammanhang ger det 
även ungdomarna en känsla av tillhörighet och meningsfullhet. De får en funktion och det 
finns andra personer som tror på dem och uppskattar det som de gör.  
 
En viktig förutsättning för trygghet som framkommit på flera ställen i våra intervjuer var 
ordet tydlighet. En respondent menade att rutiner, tillsammans med information och 
kommunikation, skapar tydlighet för ungdomarna, vilket i sin tur leder till trygghet. Bland de 
ungdomar som Malmsten intervjuat bidrog rutinerna till att skapa stabilitet och aktiviteter 
hjälpte till att avleda tankarna från jobbigare frågor, såsom asylprocessen (Malmsten, 2014). 
Bland de personer som vi intervjuat menade de att alla barn, och människor i allmänhet, mår 
bra av rutiner. De gör att man inte alltid behöver tänka så mycket och de får livet att fungera 
bättre. En viktig uppgift för personalen var att hjälpa ungdomarna att skapa eller upprätthålla 
rutiner. De hjälpte bland annat till att väcka ungdomarna på morgnarna och påminna om 
läkartider och liknande. Målet var att ungdomarna ska bli självständiga, för att bli det finns 
personalen där för att stötta dem på vägen.  

7. Teoretisk analys & slutsats 

I det här avsnittet kommer vi att gör en teoretisk analys av de resultat som framkommit under 
våra intervjuer, med hjälp av teorierna om KASAM och socialt kapital. Vi kommer att 
reflektera över hur dessa övergripande teorier kan användas för att förstå skapandet av 
trygghet för ensamkommande barn och ungdomar i förhållande till våra intervjusvar. 
Analysen kommer att presenteras i form av de två rubrikerna “begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet” samt “hållbara relationer”. Dessa rubriker följs sedan av en slutsats grundad 
på vår teoretiska reflektion.  
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7.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Begreppet KASAM innehåller tre beståndsdelar om hur ungdomarna kan förstå, hantera och 
göra mening av sitt sammanhang (Antonovsky, 1991). Med utgångspunkt i vart och ett av 
dessa  begrepp kommer vi att diskutera och analysera hur de kan kopplas till trygghet för 
ungdomarna utifrån våra intervjusvar.  
 
7.2 Begriplighet 
För att världen runt omkring dig skall vara begriplig och du ska förstå den behöver de stimuli 
som du utsätts för vara förutsägbara eller gå att förklara på ett begripligt sätt (Antonovsky, 
1991). De ungdomar som kommer till Sverige landar i ett nytt land med ett nytt språk och en 
ny kultur. Det finns många saker som kan vara svåra att förstå och som skapar otrygghet. En 
nyckel som våra intervjupersoner betonar som viktig för att komma in i samhället är det 
svenska språket. Språket är en stor källa till missförstånd och osäkerhet. Om man inte kan 
språket och kan fråga om det man inte förstår eller inte kan förstå det som personalen försöker 
att förklara kan det skapa en stor otrygghet, vilket bland annat Atwell et al. (2009) menar. 
Detsamma gäller med regler och normer i det svenska samhället. Det kan vara mycket som 
skiljer sig i Sverige jämfört med ungdomarnas hemländer. Personalen på boendet är de som 
träffar ungdomen mest och därför blir det oftast mest naturligt att de förklarar hur det svenska 
samhället fungerar och vilka regler som gäller där. Genom att ungdomarna lär sig språket och 
kan göra sig förstådda, samt att det finns någon som kan förklara hur allt fungerar i det nya 
landet, blir deras intryck begripliga.  Det svenska språket blir utifrån KASAM en viktig faktor 
för att skapa begriplighet och därmed trygghet för ungdomarna. 
 
7.3 Hanterbarhet 
De resurser som våra intervjupersoner uppgav att ungdomarna hade mest nytta av för att möta 
de svårigheter som de stötte på var motivation. Fritiden är ett område där egen motivation är 
viktigt, ett annat är i skolan. Personalen tyckte att skolan var viktig och arbetade hårt för att 
motivera ungdomarna att gå dit. Fanns det dock ingen egen vilja hos ungdomarna att gå till 
skolan hade personalen svårt att motivera dem till att gå. Våra intervjupersoner uppgav att 
många ungdomar tyckte att det var svårt och jobbigt att gå i skolan. En del tyckte att det för 
långsamt att lära sig svenska eller att de inte alltid såg någon mening med att lära sig det 
svenska språket eftersom de inte visste om de skulle få stanna i Sverige. Att då kunna använda 
sig av det som Antonovsky (1991) nämner som resurs, i det här fallet en form av motivation 
till att göra något, kan skapa trygghet på så sätt att de känner att de får kontroll över tillvaron. 
De kände att de kunde klara av de svårigheter som de mötte. 
 
7.4 Meningsfullhet 
Ungdomarna kommer inte bo kvar på boendet hela livet. Ett av personalens mål är att hjälpa 
ungdomarna att bli självständiga och förbereda dem på att flytta till ett eget boende och klara 
av vardagen där. Den komponent i KASAM som ungdomarna kan använda för att finna 
motivation (Antonovsky, 1991) och använda de resurser de har för att klara av det som känns 
jobbigt kan vara en framtidstro. De personer som vi intervjuade försökte att få ungdomarna att 
tänka på sin framtid och de drömmar som de har. Genom att de har ett mål och en dröm om 
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vad de vill göra i framtiden kan de se en mening med att till exempel lära sig språket eller 
kämpa för att bli bättre på fotboll och kunna spela i ett vanligt lag. Om de inte bara ser det 
som är jobbigt just nu utan även kan tänka ett steg längre och se vad saker kan leda till har de 
lättare att finna det meningsfullt att kämpa. Att traggla svenska glosor och lägga ner tid och 
energi på något blir inte enbart ett tungt och tidskrävande arbete, det blir även en del i något 
större. Det blir en del i ett längre perspektiv som hjälper dem att orka fortsätta och se att kan 
ta ta hjälp av de resurser som de har och att finna mödan meningsfull. Det ger dem en 
trygghet att känna att de kan klara något och att de kan få bli en del av ett sammanhang både 
nu och i framtiden, efter att de flyttat från boendet. 
 
För att ungdomarna skall kunna förstå, hantera och göra mening av sitt sammanhang utifrån 
KASAM (Antonovsky, 1991) kan vi se i våra intervjusvar att språket är viktigt. Genom 
språket kan ungdomarna förstå det svenska samhället och hur livet på boendet fungerar. 
Motivation är en annan viktig faktor som ungdomarna kan använda för att hantera de hinder 
som de möter på vägen. Genom motivation kan de klara av skolan trots att det känns jobbigt 
eller hitta motivation för att kämpa för att komma in i ett fotbollslag. Slutligen behöver 
ungdomarna en framtidstro. Utifrån teorin om KASAM kan de alltså klara av att finna en 
känsla av sammanhang (Karlsson, 2012). Genom att de ser en mening med att kämpa för 
saker och har en vilja och dröm om vad de vill göra kan de finna en mening med att kämpa i 
skolan eller på fritiden och på sätt göra mening av sitt sammanhang 

7.5 Hållbara relationer 

Precis som det framgick i resultatet är relationer oerhört viktiga i skapandet av trygghet för 
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Relationerna kunde återfinnas i en mängd olika 
situationer, exempelvis på boendet, i skolan och på fritiden. Anledningen till att dessa ansågs 
viktiga var eftersom intervjupersonerna ansåg att relationerna fungerade som ett stöd för 
ungdomarna. Teorin om socialt kapital menar att relationerna är en form av resurs som 
individer skapar genom att investera i ett socialt samspel med andra människor (Starrin & 
Rønning, 2011). För att förstå relationens betydelse i skapandet av trygghet kan vi därför 
reflektera över intervjusvaren med utgångspunkt i att se relationerna som just en investering. 
 
Genom att tolka resultaten på detta sätt, med hjälp av teorin om socialt kapital, kan vi utläsa 
att relationerna i form av socialt kapital är något ungdomarna måste bygga upp från grunden 
när de kommer till Sverige.  Många av ungdomarna saknar alltså helt denna resurs i Sverige 
vilket gör dem utsatta på många sätt. Avsaknaden av socialt kapital försvårar nämligen för 
individen genom att denne inte har något socialt skyddsnät att falla tillbaka på vid motgångar 
(Bourdieu, 1992). Personalen beskrev några av dessa svårigheter som bland annat stress, 
traumatiserande upplevelser och att vänja sig vid det nya samhälle de befinner sig i. Att bygga 
upp ett socialt kapital skulle enligt Bourdieus (1992) teori kunna hjälpa ungdomarna att 
hantera svårigheter som de stöter på som nyanlända men också senare under livet här i 
Sverige.  Med utgångspunkt i teorin om socialt kapital och resultaten skulle vi kunna tänka 
oss att det sociala kapitalet skulle kunna fungera som ett stöd om ungdomen exempelvis 
kämpar med svår saknad efter familjen i hemlandet. Då skulle det sociala kapitalet faktisk i 
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form av ömsesidiga relationer hjälpa ungdomen. Detta genom att ungdomen då har personer i 
sin omgivning som denne kan vända sig till och finna stöd hos när saknaden tränger sig på. 
Att ungdomen har just någon den känner att den kan vända sig till och prata med beskrev 
också våra intervjupersoner som en viktig bidragande faktor i skapandet av trygghet. 
 
Utifrån våra resultat kan vi utläsa att ungdomarnas första relationer i Sverige ofta bildas till 
boendepersonalen och de ungdomarna som bor på boendet. Även Malmström (2014) visar att 
de relationerna är viktiga. Utifrån teorin om socialt kapital kan bildandet av dessa första 
relationer ses som en grund i ungdomens uppbyggnad av sitt sociala kapital i dess nya 
kontext. Det är dock viktigt att beakta att dessa relationer ofta inte blir bestående i ungdomens 
liv på lång sikt. Detta eftersom ungdomen exempelvis en dag kommer att flytta ut från HVB-
hemmet när denne fyller 18 år om de får stanna i Sverige och då kanske inte dessa relationer 
alltid består. Dessa relationer kan därför förstås som ett tillfälligt socialt kapital som i vissa 
fall ej är bestående men kan tolkas som en oerhört viktig del i ungdomens grund för att känna 
trygghet. 
 
När ungdomen skall ta klivet ut från HVB-hemmet och klara sig på egen hand kan detta 
tillfälliga sociala kapital som sagt försvagas och då är det viktigt att ungdomen har skaffat sig 
bestående relationer att förankra sin trygghet i. Teorin om socialt kapital menar att dessa 
relationer i form av bestående socialt kapital skapas genom att relationen är ömsesidig och 
präglas av att båda parter ständigt investerar i relationen (Starrin & Rønning, 2011). Detta kan 
tolkas som att ungdomarna måste bygga ömsesidiga relationer där båda individerna kan 
erbjuda stöd och hjälp till varandra. Den tidiga relationen till exempelvis boendepersonal blir 
därför ofta inte bestående på lång sikt eftersom det till stor del inte är ömsesidig. Om det 
kortvariga sociala kapitalet ses som en grund för ungdomens trygghet så blir det långvariga 
sociala kapitalet vägen för ungdomens fortsatta utvecklande av sin trygghet. 

7.6 Slutsats 

Vår slutsats utifrån den teoretiska analysen blir att integration är viktigt för trygghet. 
Utifrån analysen av våra intervjuer har vi sett att det är viktigt att komma in i samhället och ha 
varaktiga relationer. Allt vi pratar om pekar åt att ungdomarna ska bli en del av samhället, 
känna en känsla av sammanhang och bygga upp ett socialt kapital som består. För att detta 
skall bli möjligt har vi därför dragit slutsatsen att just integration är nyckeln till att ungdomen 
skall bli trygga. 

8. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vår studie utifrån våra egna tankar och reflektioner. 
Vi kommer att beröra vårt val av urval och generaliserbarhet för att diskutera vilken inverkan 
det haft på studien. Vi kommer även att diskutera hur vår relation till respondenterna påverkat 
resultaten och dess trovärdighet, de gemensamma dragen för resultaten, vår slutsats och 
slutligen ge förslag på framtida forskning. 
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Syftet med den här studien var att vi ville undersöka hur personalen på HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15-18 år anser att man kan skapa trygghet för de 
individer som bor på boendet samt personalens upplevelser kring att skapa trygghet för 
målgruppen. För att besvara vårt syfte valde vi att genomföra intervjuer med sex personer som 
arbetade på asylboenden för ensamkommande ungdomar. Dessa personer valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval. Fördelen med detta urval och anledningen till att vi valde att genomföra 
denna typ av urval var för att garantera att vi skulle få tag på respondenter. HVB-hemmen för 
ensamkommande flyktingbarn är under stort tryck och det fanns en stor risk att vi annars 
skulle haft svårt att få tag i intervjupersoner eftersom personalen redan är hårt belastad. 
Nackdelen med detta urval är att inte all personal på det aktuella boendet och inte heller 
personal från alla boenden i länet fick en chans att vara med, vilket påverkar studiens 
generaliserbarhet.  Vi vet inte om vi hade fått fram andra svar om andra personer hade deltagit 
i studien. Den forskning som finns visar dock på liknande resultat som de vi har fått fram 
genom våra intervjupersoner. Denna överensstämmelse stärker generaliserbarheten på så sätt 
att det visar på att resultaten är mer allmänna än enbart knutna till våra sex respondenter.  
 
De intervjupersoner som tillfrågades att delta hade alla någon form av relation till någon av 
oss och det finns både för- och nackdelar med detta. Som vi tidigare nämnt i metoddelen är 
fördelen att det redan finns en tillit som gör att personerna kan ha lättare att öppna upp sig och 
ge djupare svar. En nackdel skulle kunna vara att vi som intervjuvare har en förförståelse 
kring respondenternas resonemang vilket kan medföra att vi har en annan förståelse för 
resonemangens innebörd, än vad en helt okänd intervjuledare hade haft.  Detta medför att vi 
inte kan ses som helt objektiva eftersom vår tidigare relation kan påverka intervjuns utfall och 
i sin tur påverka studiens trovärdighet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi valde ändå att använda 
faktorn att vi hade en relation till deltagarna som en positiv aspekt, eftersom den gav oss 
möjlighet att genomföra mer djupgående intervjuer. Denna aspekt kan i sin tur tolkas som 
främjande för trovärdigheten tack vare att intervjudeltagarna kunde uttrycka sina åsikter fritt 
istället för att anpassa sig efter intervjuledaren. Vi är också medvetna att vår egen 
förförståelse i form att vi haft egna erfarenheter från vår praktik har haft en inverkan på 
resultatens utfall. Detta medförde att vi hade en tanke om trygghet redan innan vi startade 
arbetet samt skapat svårigheter att vara helt objektiva i tolkningen och analysen av våra 
resultat. Medvetenheten kring detta har gjort att vi under studiens gång tagit det i beaktande 
och sökt belägg för våra tolkningar i tidigare forskning som inte är färgad av våra egna tankar 
och förförståelse. 
 
I våra intervjuer har vikten av relationer framträtt som viktigt för att skapa trygghet. 
Relationer återfinns i samtliga av våra resultatkategorier eftersom alla på något sätt beskrevs 
som ett medel för att bygga relationer. Till exempel beskrevs skolan som viktig i både 
litteraturen vi utgått från och enligt våra intervjupersoner, men även andra områden betonar 
vikten av sociala relationer. Tidigare forskning menade att skolan är viktig som en arena för 
ungdomarna att komma i kontakt med trygga vuxna samt som en väg in i samhället. 
Intervjupersonerna beskrev skolan på liknande sätt men valde att tydligt beskriva skolan som 
en plats där ungdomarna kan skapa relationer. Trots att tidigare forskning inte tydligt 
använder begreppet relationer valde vi att ta fasta på det eftersom det uttrycktes så tydligt i 
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våra intervjuer och kunde stärkas utifrån tidigare forskning i form av vikten av skolan som 
medel för att skapa sociala kontakter. 
 
Vi har valt att lyfta fram relationens betydelse och använda oss av det stöd som återfunnits i 
litteraturen för att belysa vikten av relationer som framkom under alla våra intervjuer. 
Relationens betydelse var alltså inte självklar i vår tidigare forskning men medlen för att 
skapa relationer beskrevs utförligt. De medel vi tänker på är till exempel skolan eller fritiden 
som en arena för mänskliga möten eller språket som en nyckel till att bygga långvariga 
relationer. Dessa medel uttrycktes tydligt av våra intervjupersoner som en väg för att skapa 
relationer vilket de menade var essentiellt för tryggheten. Därför valde vi att lyfta upp detta 
begrepp trots att tidigare forskning inte tydligt skriver ut begreppet relationer. 
 
Den slutsats som vi kom fram till utifrån teorireflektionen mynnade ut i vikten av integration 
för att skapa trygghet för ungdomarna. När vi nu tittar på relationens betydelse för trygghet 
går även den att koppla till integration. Våra resultat visar nämligen på att relationer är viktiga 
både på boendet, i skolan, på fritiden och för att hantera den stress som ungdomarna kan 
känna. Relationer är viktiga att ha i deras nuvarande situation, till exempel på boendet, men 
det är även viktigt för ungdomarna att skapa relationer som består över längre tid. Dessa 
relationer kan ses som en form av integration. Detta eftersom de både berör samtliga 
kategorier som framkom som viktiga i skapandet av trygghet och dess gemensamma nämnare, 
nämligen att de alla är en väg in i det svenska samhället. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
relationer och integration går hand i hand och är beroende av varandra. 
 
Vi tror att integrationen kan förbättras genom möjliggörandet av relationer för ungdomarna. 
Vårt förslag till framtida forskning är därför att undersöka hur möjligheterna till relationer och 
integration kan utvecklas för att möjliggöra maximal trygghet för de ensamkommande 
ungdomarna. Ett annat förslag på ett intressant forskningsområde för vidare forskning skulle 
vara att undersöka ungdomarnas egna upplevelser av trygghet. 
  



32 
 

9. Referenslista 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Natur och Kultur AB 
 
Atwel, R., Gifford, S.M. & Mcdonald-Wilmsen, B. (2009). Resettled Refugee Families and 
Their Children's Futures: Coherence, Hope and Support. Journal of comparative family 
studies,(40) 5, 677-697. Doi: Finns ej. 
 
Bernardes, D. Wright, J., Edwards, C.,Tomkins, H., Dlfoz, D. & Livingstone, A. (2011). 
Asylum Seekers' Perspectives on their Mental Health and Views on Health and Social 
Services: Contributions for Service Provision Using a Mixed-Methods Approach. 
International Journal of Migration, Health and Social Care (6) 4, 3-19. Doi: 
10.5042/ijmhsc.2011.0150 
 
Bourdieu, P.&  Wacquant, L. J. C. (1992). An invitation to reflexive sociology. Cambridge: 
Polity. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber 
 
Chase, E (2013). Security and subjective wellbeing: the experiences of unaccompanied young 
people seeking asylum in the UK. Sociology of health & illness, 35 (6), 858-872. Doi: 
10.1111/j.1467-9566.2012.01541.x  
 
Elmeroth, E. & Häge, J. (2009). Flyktens barn: medkänsla, migration och mänskliga 
rättigheter. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Eriksson, M., Ghazinour, M., Hanberger, A., Isaksson, J. & Wimelius, M. (2014). 
Utvärdering av insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Umeå 2012-2013: 
slutrapport. Umeå: Umeå University. 
 
Fazel, M. & Stein, A. (2002). The mental health of refugee children. Archives of diseases in 
childhood, 87 (5), 366-370. Doi: 10.1136/adc.87.5.366 
 
Fejes, A. & Thornberg, R.  (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm : Liber 
 
Hagborg, E, Jonsson, K. Y. & Salmson, K. (2010). Hela människan-hjulet – en samtalsmodell 
för livskunskap & känsla av sammanhang. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hessle, M. (2009). Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning av 
ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i 
Sverige. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet; 160). 
Elanders AB: Mölnlycke 
Tillgänglig: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:234312/FULLTEXT01.pdf 
 



33 
 

Hopkins, P. & Hill, M. (2010). The needs and strengths of unaccompanied asylum-seeking 
children and young people in Scotland. Child and family Social Work 15 (4), 399-408. Doi: 
10.1111/j.1365-2206.2010.00687.x 
 
Inspektionen för vård och omsorg. (2016). IVO granskar barnens säkerhet och trygghet på 
HVB. Hämtad 2016-03-01, från http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-granskar-barnens-
sakerhet-och-trygghet-pa-hvb/ 
 
Karlsson, L. (2012). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Kohli, R. K. S., (2006). The comfort of strangers: social work practice with unaccompanied 
asylum-seeking children and young people in the UK. Child & Familt Social Work, 11 (1), 1-
10. Doi: Saknas 
 
Kohli, R. K. S. (2011). Working to ensure safety, belonging and success for unaccompanied 
asylum-seeking children. Child Abuse Review, 20 (5), 311-323. Doi: 10.1002/car.1182 
 
Malmsten, J. (2014),Unaccompanied children living in transitional houses – voices from 
Sweden. International Journal of Migration, Health and Social Care, 10 (I), 18 – 35. Doi: 
10.1108/IJMHSC-10-2013-0037 
 
Migrationsverket. (2015).  Asylsituationen kan ge längre handläggningstider. Hämtad 2016-
03-15, från http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2015/2015-09-25-Asylsituationen-kan-ge-langre-handlaggningstider.html 
 
Ní Raghallaigh, M. (2014). The causes of mistrust amongst asylum seekers and refugees: 
insights from research with unaccompanied asylum-seeking minors living in the republic of 
Ireland.  Journal of Refugee Studies, 27 (1), 82-100. Doi: 10.1093/jrs/fet006 
 
O´Mahony, L.F. & Sweeney, J.A. (2010). The exclusion of (failed) asylum seekers from 
housing and home: towards an oppositional discourse. Journal of Law & Society, 37 (2), 285-
314. Doi: 10.1111/j.1467-6478.2010.00505.x. 
 
SFS 1994:137. Lag om mottagande av asylsökande m.fl. Stockholm: Justitiedepartementet L7. 
 
Skeggs, B. (1997). Att bli respektabel : konstruktioner av klass och kön. Göteborg: Daidalos. 
Starrin, B. & Rønning, R. (2011). Socialt kapital : i ett välfärdsperspektiv. Stockholm: Liber 
 
Sverige. Socialstyrelsen (2013). Ensamkommande barns och ungas behov. En kartläggning. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Stack, J.C. & Iwasaki, Y. (2009). The role of leisure pursuits in adaption processes among 
Afghan refugees who have immigrated to Winnipeg, Canada. Leisure Studies, (28), 3, 239-
269. Doi: 10.1080/02614360902951658 



34 
 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (2014). Röster från ensamkommande barn: ett projekt 
med samverkansperspektiv. Linköping: LTAB Linköpings Tryckeri AB 
  



35 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat med ensamkommande? 
Vilken utbildning har du? 
Hur många ungdomar bor på boendet i nuläget? 
 
Allmänt om trygghet 
Vad är trygghet för dig? 
Vad tror du är viktigast för ungdomarna för att de ska känna trygghet? 
Arbetar ni i arbetsgruppen medvetet med trygghet på boendet? 
I så fall hur? 
 
Relationer 
Anser du att relationer har betydelse i skapandet av trygghet? 
Hur arbetar ni som personalgrupp för att skapa relationer till ungdomarna? 
Vilka andra relationer tror du är viktiga i skapandet av trygghet för ungdomarna? 
Hur bidrar dessa/denna relation/er till trygghet? 
 
Skolan 
Tycker du att skolan har en inverkan på ungdomarnas upplevda känsla av trygghet? 
Anser du att språket är en väg för att skapa trygghet? 
 
Hemmiljön (på boendet) 
Vad är en trygg hemmiljö för dig? 
Tror du att hemmiljön har en inverkan på skapandet av trygghet för ungdomarna? 
Vad tror du är en trygg hemmiljö för ungdomarna? 
 
Stress 
Vilka faktorer anser du orsakar stress hos ungdomarna? (asylprocessen, oro för nära och kära, 
Osäkerhet inför framtiden) 
Anser du att stress har en inverkan på hur trygga ungdomarna känner sig? 
 
Meningsfull fritid & rutiner 
Anser du att det är viktigt att ungdomarna har en meningsfull fritid? 
Varför/varför inte? 
Har graden av fritidsaktivitet inverkan på ungdomarnas upplevda trygghetsnivå? 
Tycker du att rutiner är viktiga för skapandet av trygghet? 
 
Slutfråga 
Hur skulle ideal situationen se ut för att kunna uppnå maximal trygghet för ungdomarna se ut 
enligt dig? 
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Bilaga 2 

Kodningsschema 

Kodord           Nyckelord               Kategori 
Inte behöva vara rädd 
Lita på de andra på boendet (ungdomar och 
personal) 
Kunna skratta och skoja 
Otrygghet att inte veta hur man ska fungera 
socialt i Sverige.  
Försöka bli trygg i det nya 
Gemensamma stunder 
Fasta rutiner 
Mysiga platser 
Försöka göra sina rum mer personliga 
Inga direkta hot 
Eget rum 
kunna låsa om sig på natten 
Tillgång till toalett 
Många ungdomar på samma boende skapar 
En risk att inte allas behov tillgodoses som i 
sin tur leder till otrygghet 
Många utomstående som rör sig på 
Boendet= otrygghet 
Veta vad man har att förhålla sig till 
Att själv få bestämma vem man släpper in i 
sitt hem 
Veta vem som jobbar för att veta vad man 
har att förhålla sig till 
Flytt inom boendekedjan skapar otrygghet 
En plats där man skall kunna vara sig själv 
Ingen risk för hot eller våld 
En plats där det finns trygga vuxna 
 

Inte behöva vara rädd, 
kunna vara sig själv,  
yttre faktorer 

Hemmiljön 

Kontaktpersoner 
God man 
Personer på skolan 
Skapa trygg miljö men ändå jobba för att de 
ska bli självständiga 
Som med barn: om man har en relation vill 
de visa att de gör bra ifrån sig 
Kompisar 
utomstående vuxna 
Relationer utanför boendet 
Lärare 
Relationer har all betydelse, utan relationer 

Kontaktperson, godman, 
lärare, minst en viktig trygg 
vuxen! 

Relationer 
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har man ingenting. 
Kontaktmannaskap 
Lärarna 
Godeman 
Kuratorer 
Att hitta sig själv i förhållande till andra 
Ungdomar som tillhör den egna etniska 
gruppen. 
Det är allt! 
Minst en trygg vuxen för att “lyckas” 
Socialt nätverk skapar trygga individer 

Allt som får en att må bra är viktigt för 
trygghet 
Fritidsintressen kan ge trygghet. Kan t.ex få 
ur sig ilska och sorg 
Det är nu de har chans att prova olika saker 
Mår bra av att ha ett intresse 
Möjlighet att träffa människor utanför 
boendet 
Positivt för det personliga känslolivet 
Byta miljö och få omväxling 
Chans att bygga upp sitt sociala nätverk 
En chans att komma in i och förstå samhället 
En känsla av sammanhang 
Meningsfullhet 
 
Viktigt att ha ett syfte 
Viktiga, men behöver ej vara exakta 
Kan behöva hjälp att skapa/upprätthålla 
rutiner 
Livet blir förutsägbart 
rutiner, information och kommunikation är 
jätteviktigt, skapar tydlighet= trygghet 
se sammanhang 
rutiner bra eftersom du behöver man inte 
tänka så mycket 
grundläggande rutiner får livet att fungera 
mycket bättre 

socialt nätverk, möjliggöra 
egna intressen 

Meningsfull 
vardag: 
Fritid och 
rutiner 

Vägen in i samhället 
Skapar mening i tillvaron – hitta en 
dygnsrytm 
Viktigt med bra samarbete 
Nyckeln till allt om du ska stanna i Sverige 
stor del av ungdomarnas liv 
Kan skapa både trygghet och otrygghet 
Graden av trygghet i olika miljöer behöver 
inte nödvändigtvis hänga ihop 
Lärarna väldigt viktiga eftersom de, ställer 

Lärarna, vägen in i 
samhället  
 
skapar förståelse, möjliggör 
kommunikation  
 

Skolan och 
språket 
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krav på dem och ungdomarna respekterar 
dem 
Kan skapa otrygghet och trygghet samtidigt 
En väg för att få träffa trygga vuxna 
Positiva förebilder 
 
Källa till missförstånd 
Har du inte språket blir det svårt förmedla 
sig och svårt att först 
Inte så beroende av andra 
Otrygghet att inte kunna uttrycka sig 
Om man ej kan språket är det lätt att känna 
sig utelämnad 
Utan språket = ingen kontroll, svårt att 
tillgodose sina egna behov 
Språket som en väg att förstå sin verklighet= 
skapar trygghet 
När de inte förstår språket kan det skapa 
misstro 
Kroppsspråket viktigt innan man har ett 
gemensamt språk. 
Språket skapar förståelse för den kultur de 
lever i 
För att förstå sammanhang, viktigt för 
trygghet 
 
 

 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 


