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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som har inspirerats av en hermeneutisk ansats och har till syfte att 

undersöka vilka erfarenheter som finns hos personal på HVB-hem för ensamkommande 

ungdomar samt erfarenheter från personer som tidigare bott på HVB-hem i fråga om de 

boendes möjligheter till delaktighet och relationer på boendet. Empirin har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra personer som arbetar på HVB-boende samt två 

personer som själva har erfarenhet av att ha bott på HVB och analyserats med hjälp av en 

kvalitativ tematisk ansats. Resultatet pekar på att ungdomarna har viss möjlighet att vara 

delaktiga men att det även finns begränsningar för denna delaktighet. Det framkommer även 

att det finns grupperingar på boendena men att det finns skilda uppfattningar mellan personal 

och ungdomar om hur grupperna uppstår. 
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Abstract 
This is a qualitative study, inspired by a hermeneutical approach and it aims to investigate the 

experiences held by staff at HVB homes for unaccompanied youths and experiences regarding 

residents opportunities for participation and relationships at the accommodation from people 

who have previously stayed at HVB homes. The empirical data were collected through semi-

structured interviews with four people working at HVB accommodation and two people who 

themselves have experience of staying at HVB-homes. The interviews have been analyzed 

using a qualitative thematic approach. It appears that the respondents perceive that the young 

people have some opportunities to be involved, but they also see that there are restrictions for 

their involvement. It also emerged that there are a group formations but there are differing 

opinions between staff and young people about how the groups arises.   
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1 Inledning 

Idag tvingas många barn och ungdomar lämna sina hemländer bland annat på grund av krig 

och våld. En del tvingas dessutom göra denna långa och ofta farofyllda resa utan sina 

föräldrar eller någon annan vuxen som tar hand om dem. När barn under 18 år anländer till 

Sverige, skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som kan ha ansetts 

trätt i föräldrarnas ställe, anses de enligt 1 § Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. (LMA) vara ensamkommande barn. Under år 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn 

asyl i Sverige. Detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare år (3 852 personer år 2013, 7 

049 personer år 2014) (Migrationsverket, 2016a). Enligt Migrationsverket (2016b) är 

flyktingkrisen långt ifrån över. Under året har dock politiska kontrollåtgärder tillsatts såsom 

gränskontroller i Sverige så väl som i Europa vilket har lett till att det blivit svårare för 

människor på flykt som inte har giltiga ID-handlingar med sig att ta sig genom Europa. 

Ensamkommande barn har inte heller samma möjligheter som vuxna att välja alternativa 

flyktvägar, vilket har gjort att just denna grupp har påverkats i högre grad av politiska 

kontrollåtgärder. Detta kan vara en av anledningarna till att antalet ensamkommande 

asylsökande barn har minskat under detta år. Det väntades i början av 2016 att mellan 16 000 

– 33 000 ensamkommande barn skulle anlända till Sverige under året, men i september detta 

år hade det allt som allt kommit endast 1 796 ensamkommande asylsökande barn till Sverige 

(Migrationsverket, 2016c).  

 

I varje kommun är det Socialnämnden som ansvarar för alla barn och unga som behöver 

vårdas eller bo i ett annat hem än det egna, enligt 6 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialnämnden delegerar i sin tur uppgiften till socialtjänsten. Barn och unga som inte fyllt 18 

år kan antingen placeras i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB). För de 

flesta barn i Sverige som är i behov av placering utanför det egna hemmet är 

familjehemsplacering den dominerande vårdformen. Detta gäller dock inte ensamkommande 

barn, då istället placering på HVB är den vanligaste vårdformen (Socialstyrelsen, 2013). HVB 

kommer i denna studie att benämnas som HVB-hem/-boende eller boende. Ensamkommande 

barn kommer fortsättningsvis att benämnas ensamkommande ungdomar eller ungdomar, då 

ensamkommande barn på HVB-hem ofta är över 13 år.  

 

Den situation som varit rådande under de senaste åren med kraftig uppgång när det gäller 

antal ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige gör det intressant att närmare 

undersöka den boendesituation som dessa ungdomar möts av i Sverige. Forskning visar att 

boendet spelar en väsentlig roll i ensamkommande ungdomars skapande av nya sociala 

nätverk och relationer (Eide & Hjern, 2013; Mels, Derluyn & Broekaert, 2008; Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Relationer kan definieras som någon form av samspel eller utbyte mellan 

individer eller grupper av individer (Nilsson, 2007). Eftersom dessa ungdomar har separerats 

från sina anhöriga är de i behov av att skapa relationer i Sverige. Därmed är det av intresse att 

undersöka ungdomarnas möjligheter till sociala relationer. Forskning pekar även på att 

delaktighet på boendena är en viktig faktor för ungdomarna. Det kan exempelvis handla om 

att vara med och bestämma vilken mat som ska ätas på boendet. Delaktighet kan främja 

känslor av tillhörighet (Lundberg & Dahlquist, 2012). Forskning visar också att ungdomar 

upplever att deras förutsättningar till delaktighet är föränderliga i förhållande till relationer 

med både vuxna och andra ungdomar på boendet (Kaukko & Wernersjö, 2016). Relationer 

mellan både ungdomar och personal på boendena kan alltså påverka ungdomarnas möjligheter 

till delaktighet och båda dessa faktorer har visat sig vara viktiga för ungdomarna. Enligt 3 

kap. 3 § Socialtjänstförordningen (2001:937) ska verksamheten vid HVB-hem bygga på 

förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs 

som meningsfull. Delaktighet och relationer kan ses som en förutsättning för att kunna skapa 
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förtroende och utveckla samarbete med ungdomarna på boendena. Det är därför av vikt, både 

för ungdomarnas skull och för det sociala arbetet att undersöka dessa aspekter av 

ungdomarnas boendesituation.  

 

1.1 Problemformulering 

Ensamkommande ungdomar är en av socialtjänstens målgrupper då det, som tidigare nämnts, 

är socialtjänstens uppgift att se till att dessa tilldelas ett boende i enlighet med 6 kap. 1 § 

första stycket SoL. Det är också socialtjänsten som är ansvariga för att utreda vilka behov 

ungdomarna har enligt 11 kap. 1 § SoL, samt att se till att de ungdomar som placerats får en 

god vård under placeringen enligt 6 kap. 1 § andra stycket SoL. Eftersom HVB är den 

vanligaste formen av placering för ensamkommande ungdomar i Sverige tar denna studie sin 

utgångspunkt upplevelser från HVB-hem. Detta är kunskap som är av relevans för 

socialtjänsten då de ansvarar för att ta reda på och bedöma vilka behov ungdomarna har samt 

att vården de får är god. 

 

Relationer och delaktighet är två aspekter som är viktiga för ungdomarna och som dessutom 

står i relation till varandra i och med att delaktigheten påverkas av interaktionen med andra. 

Personalen på HVB-boendena är i många fall de vuxna som står ungdomarna närmast under 

deras första tid i Sverige. Därför är det intressant att ta del av deras upplevelser och 

erfarenheter av hur det fungerar med delaktighet och relationer för de ensamkommande 

ungdomar som bor på HVB-hem. Det är dock av vikt att inte låta dessa ungdomar enbart vara 

föremål för andras tolkningar av deras upplevelser. Tidigare forskning visar att det finns 

behov av studier som utgår från de ensamkommande ungdomarnas egna perspektiv 

(Wernersjö, 2011). Därför är det av relevans att även ta del av erfarenheter från personer som 

har kommit till Sverige som ensamkommande ungdomar och som själva har bott på HVB-

hem. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera delaktighet och relationer på HVB-hem för 

ensamkommande ungdomar utifrån såväl personal som före detta boendes erfarenheter och 

upplevelser. Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever personal och före detta boende möjligheter till delaktighet på HVB-hem 

för ensamkommande ungdomar? 

- Hur upplever personal och före detta boende att de boende skapar och påverkas av 

relationer på HVB-hemmen? 

 

1.3 Bakgrund 

Det första som händer en ensamkommande ungdom som anländer till Sverige är att denne 

erbjuds ett tillfälligt boende i ankomstkommunen. Ankomstkommunen är den kommun där 

ungdomen först kommit i kontakt med en myndighet (Migrationsverket, 2016d). 

Migrationsverket har till uppgift att utse en anvisningskommun till ungdomen, det vill säga en 

kommun som genom socialtjänsten mer långsiktigt kommer att ansvara för ungdomen och 

dennes boende enligt 3 § LMA. Det är även Migrationsverkets uppgift att betala ut 

dagersättning till ungdomen, utse ett offentligt biträde som kan företräda ungdomen i 

asylprocessen samt ansvara för asylutredningsprocessen (Socialstyrelsen, 2016). Tidigare var 

det upp till varje kommun att avgöra huruvida man tog emot ensamkommande barn och 

ungdomar eller inte, men sedan 1 april 2016 sker en fördelning av ansvaret över alla 
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kommuner i Sverige, därmed kan alla kommuner verka som anvisningskommun 

(Migrationsverket, 2016d). 

 

De flesta ensamkommande ungdomar i Sverige placeras i HVB-hem (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt 3 kap. 1 § första stycket Socialtjänstförordningen (2001:937) avses med HVB-hem ett 

hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett 

boende. Vidare går att läsa att den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs 

ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar (3 kap. 3 § SoF). När ett 

barn eller ungdom vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett annat hem än det egna, ska 

Socialnämnden, enligt 6 kap. 8 § SoL, minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

 

När det anses lämpligt planeras en utslussning för ungdomen från boendet till någon form av 

stödboende. Stödboende är tänkt att vara steget efter HVB och syftar till att ungdomar som 

närmar sig 18 år ska få större utrymme att träna inför ett självständigt boende (Socialstyrelsen, 

2016). Enligt 5 kap. 1 § nionde strecksatsen SoL ansvarar socialtjänsten för att tillgodose 

särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter det att vård och fostran utanför det 

egna hemmet har upphört. Detta ansvar gäller även ungdomar som har fyllt 18 år oavsett om 

de fått uppehållstillstånd eller inte. Det är dock upp till socialtjänsten att bedöma om det 

föreligger särskilda behov. Om en ungdom fyller 18 år under tiden denne bor på HVB utan att 

ha fått besked i asylfrågan avslutar socialtjänsten då placeringen på boendet, om man inte 

finner att särskilda behov föreligger. Migrationsverket tar istället över ansvaret för 

mottagandet. Den unge anvisas i och med det till ett asylboende för vuxna. För den ungdom 

som har fått uppehållstillstånd innan 18-års dagen upphör Migrationsverkets ansvar helt och 

Socialnämnden blir istället huvudansvarig för ungdomens försörjning och fortsätter vara 

ansvariga för boendet (Socialstyrelsen, 2016). Kvarstår vårdbehovet efter att den unge fyllt 18 

år kan placering på HVB-hem eller i stödboende fortfarande fortlöpa eller beslutas om med 

stöd av 4 kap. 1 § SoL. 

 

Under det senaste året har det blivit en stor utmaning för anvisningskommunerna att ordna 

boende till ensamkommande ungdomar eftersom det inte funnits tillräckligt många lämpliga 

boenden. Detta speglas bland annat av att många kommuner tvingats anlita konsulentstödda 

jour- eller familjehem utanför den egna kommunen (Kommunerna i Stockholms Län, 2016) 

samt att Inspektionen för Vård och Omsorg under år 2015 gått ut med information om att eget 

rum till ensamkommande ungdomar som bor på HVB inte ska ses som en skyldighet för 

HVB-boendena att erbjuda, vilket det tidigare gjorts, utan snarare som en rekommendation 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). I april 2016 rapporterade dock IVO (2016) om att 

situationen inte längre är lika ansträngd för kommunerna vilket även kan uppfattas genom att 

kommuner i nuläget börjar hämta hem de ungdomar som varit placerade utanför den egna 

kommunen (KSL, 2016). 

 

2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt handlar om den tidigare forskning som genomförts på området ensamkommande 

barn och ungdomar. Precis som ovan kommer dessa att genomgående benämnas ungdomar. 

Forskningen presenteras under fem olika teman: boende, relationer, delaktighet, ungdomarnas 

röst samt hantera sin tillvaro. Syftet med att presentera tidigare forskning är att ge en inblick i 

vilken kunskap som tidigare har producerats på ovan nämnda område. Utifrån att studien 

fokuserar på ensamkommande ungdomar i Sverige och deras boendesituation i Sverige är 

delar av den forskning som presenteras genomförd i Sverige, men för att få en bredare bild 

presenteras även internationell forskning. 
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2.1 Boende 

En studie visar på att HVB-boenden, som i stor utsträckning används som boende för 

ensamkommande ungdomar i Sverige, från början utformades och anpassades till ungdomar 

som har andra behov än vad de ensamkommande har. Att boendena inte ursprungligen är 

utformade för dessa ungdomar visar sig medföra svårigheter för personalen på boendena. 

Personalen måste förhålla sig till både sin önskan att ge ungdomarna det de kallar ett vanligt 

hem och till alla de moment på boendet som kan sägas strida mot förutsättningarna för att 

skapa ett sådant. De förutsättningar som kan försvåra möjligheterna till att skapa ett vanligt 

hem kan exempelvis vara att boendesituationen är omgärdad av regler och rutiner samt att 

personalen väljer att vara där och att de kommer och går, medan ungdomarna ofta inte har 

någon annan möjlighet än att bo där. Boendena är således ursprungligen inte skapade för att 

se till denna specifika målgrupps behov. En slutsats som dras är att fokus därför bör läggas på 

dessa ungdomars specifika behov som en vägledning i hur regler ska utformas i den vård som 

omfattar ensamkommande ungdomar (Söderqvist & Sjöblom, 2014). Lundberg och Dahlquist 

(2012) konstaterar i en studie att kommuner behöver vara mer flexibla när det kommer till 

olika typer av boenden och utgå mer från den enskilda individens behov. 

 

I en annan studie framkommer det att boendet är en av de viktigaste resurserna för socialt stöd 

till ungdomarna. På grund av detta har boendets funktion även stor potential när det kommer 

till att stimulera ungdomarnas psykologiska välbefinnande. Det framkommer även att 

fritidsaktiviteter bör främjas vid boendena på grund av att aktiviteterna har en förmåga att 

skydda ungdomarna från stress (Mels, Derluyn & Broekaert, 2008). 

 

Vidare visar forskning att boendet respektive skolan är de viktigaste arenorna för 

ensamkommande ungdomar att utvidga sina sociala nätverk. I kombination med ungdomarnas 

egen drivkraft att skapa en positiv framtid är utbildningen och omsorgen de får under de första 

åren efter att de kommit till det nya landet avgörande för deras mentala hälsa och långsiktiga 

anpassning. Ett högprioriterat önskemål hos ungdomarna själva är ofta stabila och långvariga 

boendeförhållanden (Eide & Hjern, 2013). Behovet av ett tryggt, säkert och stabilt boende 

framkommer även i en studie av Hopkins och Hills (2010). Där understryks också att en 

önskan från många ungdomar är att bo på ett boende där det finns möjlighet att laga sin egen 

mat, vilket till viss del kan kopplas till ungdomarnas önskan om mat som bättre passar deras 

kultur. 

 

Hopkins och Hill (2010) undersöker även vilka behov ensamkommande ungdomar har. Det 

framkommer förvisso att de har behov av hjälp med personliga problem och trauman, men 

mest framträdande är behovet av hjälp med mer praktiska behov, såsom boende, information 

och juridisk hjälp. Ett annat framträdande behov är att först och främst bli behandlade och 

sedda som ungdomar, och inte i första hand som asylsökande. 

 

2.2 Relationer 

En studie visar att en del ungdomar upplever att de fritidsaktiviteter de deltar i ofta är 

kopplade till boendet och att aktiviteterna utförs tillsammans med de andra som också bor på 

boendet, vilket de anser begränsar möjligheten att bilda nya bekantskaper. Utifrån det 

upplever en del ungdomar att bristen på socialt nätverk blir tydlig när de sedan flyttar från 

boendet. De anser att det är frustrerande då de inte alltid har något annat gemensamt med 

övriga boende annat än att de kom från samma land (Söderqvist, 2013). Lundberg och 

Dahlquist (2012) beskriver aktiviteter, och att i samband med dem träffa andra, som viktigt 

för ungdomarna. Eftersom de flesta ensamkommande ungdomar går kortare dagar i skolan än 
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andra ungdomar och således får mer fritid blir det viktigt att för dem att hitta på aktiviteter 

och träffa andra. Mels, Derluyn och Broakert (2008) konstaterar också att spendera tid med 

andra och utöva fritidsintressen har visat sig vara en handlingsstrategi som ungdomarna 

använder sig av för att hantera den ofta oroliga och stressfyllda situation de befinner sig i. 

 

Mels, Derluyn och Broakert (2008) beskriver personalen som en av de viktigaste resurserna 

för socialt stöd för ungdomarna. Forskarna menar att personal borde få extra träning och 

resurser för att ytterligare kunna främja ungdomarnas psykosociala mående, eftersom 

personalen har en nyckelposition med insyn i ungdomarnas mående. Lundberg och Dahlquists 

(2012) studie beskriver också relationen till personalen som viktig för ungdomarna. 

Relationen till gode män och vänner beskrivs även som viktig. För att förbättra mottagandet 

av ensamkommande ungdomar framhäver forskarna vikten av daglig kontakt med stödjande 

vuxna och vänner. Kontakt med familjemedlemmar i hemlandet kan även det utgöra ett stöd 

för ungdomarna. Tidigare erfarenheter av att ha levt i en familj med välfungerande relationer 

kan också vara en skyddsfaktor för ungdomarna (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012). En 

annan studie belyser vikten av att ungdomarna får stöd av vuxna samt deras önskan om att ha 

någon som lyssnar på deras berättelser. Studien pekar även på att stöd från vänner med 

liknande erfarenheter, boendepersonal och god man kan ses som en skyddsfaktor för 

ungdomarna (O´Toole Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). Groark, Sclare och Raval 

(2010) belyser vikten av meningsfulla relationer för ungdomarna. De meningsfulla 

relationerna kan utgöras av relationer till exempelvis personal och vänner. Forskarna 

beskriver även hur ensamkommande ungdomar använder sig av sina sociala nätverk för att 

söka stöd och därigenom undvika isolering. Kontakt med den egna etniska gruppen är också 

en av de viktigaste resurserna för socialt stöd för ensamkommande ungdomar (Mels, Derluyn 

& Broekaert, 2008). En annan studie beskriver förvisso relationer med vänner och personal 

som viktig men att deltagarna i studien inte framstår som beroende av dessa relationer. 

Deltagarna i studien uttrycker att de inte litar fullt ut på personer och att de i sina nya 

relationer väljer att inte söka särskilt mycket stöd från dem utan hålla sig oberoende (Ní 

Raghallaigh & Gilligan, 2010). 

 

2.3 Delaktighet 

Lundberg och Dahlquist (2012) fann att delaktighet på boendena är betydelsefullt för 

ungdomarna. Att få vara med och delta i eller besluta om sådant som rör ungdomarna själva 

på boendet kan bidra till att utveckla en känsla av tillhörighet. Ett sätt att öka känslan av 

delaktighet kan exempelvis vara att delta i matlagningen eller att få bestämma maträtt.  

Kaukko och Wernersjö (2016) har definierat tre sätt på vilka ungdomarna positionerar sig 

själva i förhållande till delaktighet på boendena. Den första är ett läge där ungdomarna är 

nöjda med att ha en asymmetrisk maktrelation mellan ungdom och personal. Pålitliga vuxna 

sågs här som nödvändiga för att främja ungdomarnas delaktighet och för att möjliggöra att 

ungdomarna lär sig mer om sin egen situation. Det andra präglas av att maktrelationen mellan 

ungdomar och personal utmanas, och ett större inflytande och deltagande efterfrågas. Det 

tredje läget beskrivs som en situation där ungdomarna var kritiska mot den vård de fick, men 

istället för mer delaktighet och självständighet efterfrågade de mer omsorg och 

uppmärksamhet på basis av sina tidigare upplevelser och erfarenheter och sin status som 

asylsökande. Det framkommer dock att ungdomarna inte upplever sin position som statisk, 

utan som föränderlig i förhållande till många olika faktorer beroende på deras situation. 

Exempelvis upplevs deras position som föränderlig i vardagliga interaktioner med både 

ungdomar och vuxna. Forskarna understryker därför vikten av att uppmärksamma vad varje 

enskilt ungdom behöver i sin vardag. Kaukko och Wernersjö (2016) understryker att 
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välfungerande relationer där ungdomar får det stöd som de behöver är nyckeln till deras 

känsla av egenvärde och tillhörighet. 

 

2.4 Ungdomarnas röst 

Det framkommer i en studie att tidigare forskning tenderar att beskriva ensamkommande 

ungdomar som en sårbar grupp och kopplar sårbarheten till tidigare upplevelser av trauma och 

att ha separerats från familjen och hemmet. Mycket av fokusen ligger på det som är 

problematiska faktorer i ungdomarnas liv och det finns en risk att de patalogiseras och 

stämplas som avvikande. Utifrån det konstaterar forskaren att det behövs forskning som utgår 

från de ensamkommande ungdomarnas eget perspektiv och där ungdomarnas livssituation står 

i centrum (Wernesjö, 2011). Behovet av att låta ungdomarna få berätta om sina upplevelser 

framkommer även i O´Toole Thommessen, Corcoran och Todds (2015) studie. Där 

konstateras att behovet av att låta ungdomarna få berätta om sina egna erfarenheter och 

upplevelser gäller såväl inom forskning som när yrkesutövare möter dem. Lundberg & 

Dahlquist (2012) belyser att det är viktigt att få fram ungdomarnas röst i studier då detta kan 

ge en inblick i deras vardag, information om vad som är viktigt för deras hälsa samt en 

förståelse för om mänskliga rättigheter skyddar dem som de är avsedda att skydda. 

 

2.5 Hantera sin tillvaro 

När ensamkommande ungdomar anländer till sitt nya värdland behöver de handskas med 

upplevelser som de bär med sig från tiden innan och under flykten och sin nya tillvaro i exil. 

Ní Raghallaigh och Gilligan (2010) identifierar flera olika kategorier för hur ensamkommande 

ungdomar navigerar och orienterar sig i sin tillvaro. En av dem är att upprätthålla kontinuitet i 

ett förändrat sammanhang. Detta innebär att koppla samman det som har varit med det som är, 

exempelvis genom att fortsätta utöva sin religion, umgås med personer från sin egen kultur, 

tala sitt eget språk eller äta likadan mat som man ätit i sitt hemland. Detta är också något som 

hjälper ungdomarna att behålla en känsla av identitet. Chase (2013) beskriver detta på ett 

liknande sätt då hon konstaterar att ungdomarna associerade välbefinnande med förmågan att 

upprätthålla en självbiografisk berättelse om vart de har kommit ifrån, vilka de är och vart de 

är på väg, vilket i sin tur hjälpte dem att upprätthålla en känsla av identitet. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera tillvaron som Ní Raghallaigh och Gilligan (2010) identifierar är 

att undertrycka känslor och söka distraktion, vilket innebär att ensamkommande ungdomar 

försöker sysselsätta sig med exempelvis skola, fritidsintressen eller att omge sig med andra 

människor för att slippa fokusera på jobbiga tankar. Lundberg och Dahlquist (2012) 

konstaterar att dessa ungdomar har ett behov av att fylla sin fritid med aktiviteter och att träffa 

andra. Även Groark, Sclare och Raval (2010) presenterar ett sätt att bemästra tillvaron som 

går ut på att hantera minnen genom att undvika att tänka på dem. 

 

Ní Raghallaigh och Gilligan (2010) presenterar ytterligare fyra kategorier för hur 

ensamkommande ungdomar hanterar sin tillvaro vilka de benämner som anpassning genom 

lärande och förändring, att anta en positiv syn, att agera självständigt och slutligen att inte lita 

på människor fullt ut. Groark, Sclare och Raval (2010) identifierar även de ytterligare två 

kategorier, nämligen att använda sociala system för att söka stöd och undvika isolering samt 

att ta kontroll över sitt liv genom att skaffa en ”status” som medför bra självförtroende och 

som ger en känsla av att det är möjligt att påverka sin framtid. Det framkommer även att dessa 

ungdomar gör medvetna val i fråga om vilken strategi de använder sig av för att hantera 

tillvaron, och att dessa val påverkas av tidigare upplevelser och nuvarande situation (Ní 

Raghallaigh & Gilligan, 2010). Forskningen visar även att religion och tro ofta ingår som en 

central del i hur ensamkommande ungdomar bemästrar sin vardag (Ní Raghallaigh & 
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Gilligan, 2010) och kan utgöra en skyddsfaktor för dem (Carlson, Cacciatore & Klimek, 

2012). 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det är viktigt med ett tryggt och stabilt boende för 

ensamkommande. Forskning visar också att utformandet av boendena i större utsträckning bör 

utgå från individernas behov. Det framkommer även att boendet är en viktig resurs för socialt 

stöd till ungdomarna samt att boendet är en viktig arena för ungdomarnas sociala nätverk. 

 

Flera studier visar att relationen till personalen spelar en viktig roll för ensamkommande 

ungdomar. Även kontakt med vänner och med vänner som har liknande erfarenheter som de 

ensamkommande ungdomarna själva understryks. Relationer till god man, familjen i 

hemlandet och med den egna etniska gruppen framstår också som relationer som kan verka 

stödjande för ungdomarna. Det framkommer även att fritidsaktiviteter är viktiga för 

ungdomarna och kan verka som en arena för att få kontakt med andra. 

 

Tidigare forskning visar också att delaktighet vid boendena var viktigt för ungdomarna och 

kan bidra till att utveckla känslor av tillhörighet samt att känslan av delaktighet är individuell 

och varierar beroende på många olika faktorer i ungdomarnas liv. Vikten av att låta 

ensamkommande ungdomar få sin röst hörd framkommer i flera olika studier. 

 

Vidare visar tidigare forskning att ett sätt för dessa ungdomar att hantera sin tillvaro är att 

sysselsätta sig och utöva aktiviteter. Ett annat sätt som identifieras i flera studier är att 

upprätthålla kontinuitet i ett nytt sammanhang och att bibehålla en självbild och genom det 

behålla en känsla av identitet.  

 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. För att besvara studiens 

syfte och för att kunna göra en vidare tolkning av vad det är respondenterna ger uttryck för 

kommer Arnsteins teorier kring delaktighet och Foucaults syn på makt att användas för att 

analysera utsagor om delaktighet, medan teorier rörande identitet kommer att användas för att 

analysera utsagor rörande relationer. 

 

3.1 Arnsteins stege 

Arnstein (1969) presenterar i sin teori om deltagande en stege med åtta steg för att kunna 

förstå deltagande utifrån medborgardeltagande. Den studie som Arnstein grundar sin teori i 

utgår från vilket egentligt inflytande medborgare har i samhället. Stegen går från att på de 

nedersta stegen inte ha någon möjlighet till deltagande till att på det översta steget ha makt 

och att delta i beslut. Det första steget benämns som manipulation vilket syftar till att påverka 

människor att ha rätt åsikter vilket således inte blir deltagande utifrån deras egna åsikter utan 

snarare utifrån makthavarens. Steg två benämns som terapi och är likt steg ett ingen position 

där människor kan vara med och påverka utan där syftet är att låta människorna engagera sig i 

mindre frågor för att avleda dem från viktigare frågor. De första två stegen bedöms som icke 

deltagande. 

 

Steg tre benämns som information och är en envägskommunikation där människor informeras 

om beslut utan möjlighet till återkoppling. Steg fyra benämns som konsultation där det till det 

yttre kan se ut som att människor är delaktiga. Det kan exempelvis handla om att få tycka till i 

en enkät. Dock är åsikterna de uttrycker inget som tas med i beslutsfattandet. Steg fem 
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benämns som pacificering och där börjar ett visst mått av delaktighet kunna anas. Dock 

saknar åsikterna betydelse om majoriteten är av en annan åsikt när beslut ska fattas vilket 

således gör att pacificering inte klassas som full delaktighet. Steg fem kan liknas vid 

förhållandet mellan städers planeringsutskott och makthavarna. Människor i 

planeringsutskotten får tycka till med det är makthavarna som fattar besluten. Den mittersta 

delen på stegen, steg tre, fyra och fem bedöms som symboliskt deltagande. 

 

Steg sex benämns som partnerskap och när människor befinner sig i den positionen kan 

delaktighet uttydas då möjlighet finns för människor att förhandla med dem som har makten 

när beslut fattas. Steg sju benämns som delegerad makt och här kan människor antas vara 

delaktiga i beslut som fattas. Medborgarnas röst är av betydelse i beslutsfattande och om 

makthavarna och medborgarna har olika synpunkter förhandlas beslut fram. Medborgarna kan 

även uppnå en beslutsfattande roll över exempelvis ett visst samhällsprogram. Steg åtta 

benämns som medborgarkontroll och här kan människor ses som fullt delaktiga med makt. 

Detta genom att exempelvis ha nästintill full kontroll över exempelvis en särskild plan kring 

olika samhällsdelar genom en egen organisation eller liknande. Det är endast den i översta 

delen av stegen, steg sex, sju och åtta som Arnstein menar att man kan tala om att 

medborgarna har ett verkligt inflytande och full delaktighet (Arnstein, 1969).  

 

I den här studien används inte Arnsteins stege i bemärkelsen medborgardeltagande utan i 

analysen tolkas ungdomarnas möjligheter till delaktighet genom att förhålla sig till de olika 

stegen som presenteras i modellen. Med delaktighet avses i den här studien exempelvis 

möjlighet att påverka och ha inflytande över beslut samt utrymme att uttrycka sin åsikt. 

Medan Arnstein använder sig av modellen för att belysa vuxna människors möjligheter till 

deltagande i samhället, appliceras den i denna studie på ungdomars möjligheter till delaktighet 

på HVB-hem. I Sverige räknas en person under 18 år inte som myndig vilket innebär att 

denne står under tillsyn av vårdnadshavare enligt Föräldrabalken (1949:381) 9 kap. 1 § och 6 

kap. 1 §. Detta innebär att begränsningar i delaktighet normalt förekommer för ungdomar på 

grund av det faktum att de är omyndiga och därmed inte förväntas ha fullt inflytande över sin 

vardag. Medan Arnstein eftersträvar full delaktighet i sin modell kan det i denna studie förstås 

som att full delaktighet inte är rimligt utifrån ungdomarnas ålder. Det är dock ändå 

förtjänstfullt att använda denna teori för att belysa i vilken utsträckning ungdomarna är 

delaktiga.  

 

3.2 Foucaults syn på makt 

Foucault vänder sig mot synen på makt som något som kommer från en centraliserad källa 

och som utgår uppifrån. Istället menar Foucault att makt är något allestädes närvarande som 

uppstår i alla relationer. Alla relationer är präglade av makt och varje nätverk av relationer har 

sitt eget maktmönster men makttillstånden är hela tiden lokala och rörliga. Makt kan inte 

innehas av en specifik individ eller organisation utan endast utövas av olika aktörer i 

relationella situationer. Makt bör ses som en produktiv kraft som formar och omformar 

mönster och strukturer i samhället (Foucault, 2002).   

 

Foucault menar att där det finns makt finns det också motstånd. Motstånd är allt det som 

makten möter i sin rörelse som kan sägas utgöra ett hinder för den. Foucault beskriver 

motstånd som "den andra sidan i maktrelationerna; de finns med där som den okuvliga 

motparten" (Foucault, 2002, s. 106). Makt är alltså inte någon motsats till motstånd utan 

snarare en förutsättning för motstånd - utan makt finns ingen grund för motstånd. Det betyder, 

utifrån att makten inte kan härledas till en centraliserad källa, att det inte finns något centrum 

eller någon pol för motståndet att springa ur. Istället finns motstånd av många slag överallt där 



9 
 

det finns makt. Motstånd kan vara nödvändiga, spontana, samordnade, våldsamma, 

kompromissvilliga eller egennyttiga men liksom makten är motståndet rörligt och i många fall 

övergående, vare sig det åstadkommit något eller inte (Foucault, 2002). 

 

Foucaults begrepp makt/kunskap innebär att makt och kunskap är sammanflätade med 

varandra och inte kan skiljas åt. När kunskap produceras och används, produceras och utövas 

även makt och maktförhållanden uppstår. Det handlar om makten över vilken kunskap som är 

giltig, legitim, relevant och riktig och vilka följder användandet av kunskapen får. Foucault 

menar att denna typ av legitimerad kunskap leder till att människor så småningom tar till sig 

kunskapen och genom denna disciplinerar sig själva (Lindgren, 2007). Exempelvis kan den 

kunskap som framställs och sprids om fenomenet terrorism leda till att allmänheten ser det 

som legitimt att underkasta sig utökade kontroller vid flygresor utan att protestera. Människor 

gör oftast inte motstånd i säkerhetskontrollen på flygplatsen, det behövs inget yttre tvång för 

att få dem att lyda eftersom kunskapen om terrorister kommit att betraktas som legitim och 

det är därav också legitimt att försöka stoppa dem (Börjesson & Rehn, 2009). Foucault menar 

alltså att konsekvenserna av makt/kunskap är att det skapas fogliga medborgare som 

disciplinerar sig själva utifrån den kunskap de får till sig. Foucault ser inte kunskap eller makt 

som något förtryckande i sig själv, men hans begrepp för att analysera maktförhållanden kan 

ändå ge en bild av hur användandet av kunskap kan få konsekvenser som antingen 

upprätthåller eller omvandlar vissa maktförhållanden. ”Vad Foucault var särskilt bra på att 

visa var just hur de mest välmenande idéer kan visa sig vara instrument för en maktapparat 

som är exceptionellt svår att överblicka…” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 51). Foucaults teorier 

är användbara i denna studie eftersom de kan synliggöra hur maktrelationer formas och 

omformas, vilket kan relateras till vilken grad av delaktighet ungdomarna på boendena har. 

 

3.3 Identitet 

Lidskog och Deniz (2009) skriver att identitetsutveckling och interaktion hör ihop. 

Identitetsutvecklingen börjar redan vid födseln eftersom barnet då börjar lära sig att samspela 

med sin omgivning. Genom detta samspel lär sig individen vilka sociala regler och normer 

som råder inom den kultur man växer upp inom. Identiteten utvecklas genom att individen lär 

sig att sätta sig in i andras perspektiv och se på sig själv med andra människor ögon. Hylland 

Eriksen (2004) skriver att identiteten formas och omformas i interaktion och relation med 

andra människor. I och med att identiteten är relationell, och relationer förändras, så är även 

identiteten föränderlig och situationsbunden. Identiteten utvecklas långsamt och hela tiden i 

förhållande sociala samspel vilket innebär att förändring av identiteten ofta sker sker gradvis 

och ger en känsla av stabilitet. Identiteten kan väljas men valet sker alltid inom ramen för 

individens erfarenheter och sociala förpliktelser. Det är omständigheterna som skapar 

möjligheterna för vad som kan och bör väljas.  

 

Identiteten hänger samman med en känsla av tillhörighet till ett visst socialt sammanhang, en 

grupp. En del grupper är tydligt avgränsade medan andra är mer flytande och diffusa. En 

kollektiv identitet är en del av individens identitet som upplevs delad med andra i en grupp. 

Denna typ av identitet för gruppen samman och skapar en känsla av trygghet och tillhörighet. 

Men en kollektiv identitet kan även begränsa den individuella identiteten, det vill säga den del 

av individens identitet som inte delas med gruppen. Att vara en del i en grupp men samtidigt 

ha en individuell identitet fungerar bra i de fall där den individuella identiteten inte går emot 

gruppens normer. Om den individuella identiteten strider mot gruppens normer eller blir för 

olik gruppen, kan individen utsättas för sanktioner av gruppen eller uteslutas ur den. 

Föreställningar om identitet och känslor av tillhörighet till olika grupper kan alltså öka eller 

minska i och med sociala praktiker, det vill säga vad man gör, hur man uttrycker sig, hur man 
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lever sitt liv. De sociala praktikerna påverkar individens upplevelse av vem man är och vem 

man inte är (Lidskog & Deniz, 2009). Dessa begrepp är förtjänstfulla att använda i denna 

studie eftersom de kan synliggöra hur relationerna på HVB-boendet påverkar ungdomarnas 

identitet. 

 

Hylland Eriksen (2004) skriver att identiteten inte kan fastslås en gång för alla. Författaren 

menar att individer kan visa olika aspekter av sin identitet beroende på hur individen uppfattar 

sammanhanget. Ett sammanhang där individen känner sig trygg kallar författaren för trygg 

socialitet. Det är ett sammanhang där individen känner att den behärskar de kulturella 

uttrycken utan att behöva anstränga sig, där agerandet är intuitivt och förutsägbart för alla och 

där individen känner sig hemma. Med otrygg socialitet menar författaren att spelreglerna inte 

är givna för sammanhanget, utan de medverkande måste improvisera och förhandla om 

situationen. Den otrygga socialiteten innebär fler tänkbara handlingsmöjligheter, men 

samtidigt en större risk att förlora sig själv och bilden av den man trodde sig vara. Hylland 

Eriksen skriver att den otrygga socialiteten ofta kännetecknas av förändringar och nya 

sammanhang. Individens reaktion på ett sådant sammanhang kan ofta vara att försöka göra det 

otrygga tryggt, exempelvis genom att omdefiniera situationen så att den passar in i den 

världsbild man redan har. I denna studie kan dessa begrepp belysa hur den sociala strukturen 

kan få betydelse både för relationer och för identiteten för ungdomarna på HVB-boende.   

 

4 Metod 
I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för denna studie att presenteras. Denna studie 

har en kvalitativ ansats vilket har sin utgångspunkt i en önskan att inte bara förklara de 

erfarenheter som respondenterna ger uttryck för utan främst försöka belysa hur de kan förstås. 

En sådan syn på kunskap härrör från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund, vilket också 

är vanligt inom samhällsinriktade ämnen (Thurén, 2007). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

är kvalitativa intervjuer som forskningsmetod av relevans då studiens syfte är att infånga 

aspekter av mänsklig erfarenhet samt då en studies frågeställning inleds med "hur". Detta är 

fallet i föreliggande studie, varför kvalitativa intervjuer använts vid insamling av empiri. 

Empirin i denna studie har bearbetats och analyserats med en kvalitativ tematisk 

utgångspunkt, där tolkning av empirin varit central. Även valet av analysmetod har inspirerats 

av en hermeneutisk ansats. Gilje och Grimen (2007) skriver att när det underliggande 

datamaterialet i en studie består av meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som måste 

tolkas för att kunna förstås, är hermeneutiken en relevant vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

Den genomgående vetenskapsteoretiska ansatsen i studien är hermeneutisk, då en förståelse 

för respondenternas uttryck och försök att sätta sig in i deras perspektiv ständigt varit 

närvarande vid bearbetningen av empirin. 

 

4.1 Sökning av tidigare forskning 

Sökningen av tidigare forskning gjordes i databaserna SWEPUB och Social Services Abstract 

under perioden 31 oktober till och med 17 november. De sökord som användes var 

"unaccompanied OR ’separated children’”. Sökningarna avgränsades genom att endast 

vetenskapligt granskade artiklar, publicerade inom de senaste 10 åren visats. Sökningarna 

resulterade i totalt 149 träffar. Baserat på studiernas namn valdes 36 av dem ut vilka ansågs 

kunna vara relevanta för denna studie. Efter att ha läst dessa studiers abstract valdes 18 av 

dem ut och lästes i fulltext. Av dessa ansågs 10 tillföra relevant kunskap för denna studie. 

Utöver dessa valdes ytterligare 3 studier ut på grund av deras relevans för studien. Samtliga 

av dessa hittades i Summon. Fokus i denna studie är riktat mot ensamkommande ungdomars 

egna upplevelser av att bo på HVB-hem. Av denna anledning har studier rörande exempelvis 

socialarbetare eller familjehemsplaceringar valts bort i sökprocessen. 
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4.2 Urvalsmetod 

Studiens data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med två före detta boende på 

HVB-hem för ensamkommande ungdomar, som båda är över 18 år samt med fyra personal 

som arbetar på HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Totalt har sex personer medverkat 

i studien. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver att det vid kvalitativa intervjuer är 

viktigt att välja ut rätt personer som ska delta i studien, beroende på studiens syfte. När 

respondenter väljs ut bör överväganden göras huruvida det viktigaste är att dessa ska ha ren 

kunskap om ämnet eller om det rör sig om att studera känslor och upplevelser kring ämnet. 

Inför valet av intervjupersoner övervägdes vilken typ av kunskap som mest troligt kunde ge 

svar på studiens syfte. Då människors egna erfarenheter och upplevelser om ämnet är det 

centra i studiens syfte valdes respondenter som förväntades ha sådan typ av kunskap, det vill 

säga personer med egna erfarenheter och upplevelser av HVB-hem för ensamkommande 

ungdomar.   

 

För att hitta respondenter togs kontakt med enhetschefen för enheten Integration Barn och 

Unga i en mindre kommun i Mellansverige samt verksamhetsansvarig på utslussverksamheten 

i samma kommun. Dessa kontaktade i sin tur ett antal personer som de ansåg kunde vara av 

relevans för studien. Detta resulterade i två respondenter, en personal och en före detta 

boende. Kontakt togs även med verksamhetsansvarig för utslussverksamheten i en större 

kommun i Mellansverige samt kontakt med ett flertal HVB-hem i samma kommun. Detta 

resulterade i ytterligare fyra respondenter, tre personal och en före detta boende. Bryman 

(2011) benämner denna typ av urval, där val av respondenter avgörs av deras relevans för 

studiens forskningsfråga, för målstyrt urval. När kontakt tas med personer som i sin tur kan 

tänkas ha kontakt med personer relevanta för studien kan det även liknas vid det Bryman 

kallar för snöbollsurval. 

 

De som visade sig intresserade av att delta i studien kontaktades via mail för vidare 

information om studien och dess syfte samt utifrån vilka premisser de eventuellt skulle 

komma att ställa upp. I mailet framkom studiens syfte, att intervjun önskades spelas in, att 

deltagandet är frivilligt samt respondentens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Där 

framkom även att respondentens namn, ålder och vilket boende som respondenten bott eller 

arbetar på inte kommer att skrivas ut i studien. Det brev som skickades är likt det som Hjerm 

et. al. (2014) beskriver som ett informationsbrev som kan innehålla information om studiens 

syfte och hur materialet kommer att hanteras. 

 

4.3 Intervjuguide 

Vid en semistrukturerad intervju är en intervjuguide användbar eftersom den strukturerar och 

skapar en viss ordning i intervjuns uppbyggnad (Bryman, 2011). Intervjuguiden till en 

semistrukturerad intervju bör innehålla de teman som ska beröras under intervjun samt förslag 

till frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har en intervjuguide utformats med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden delades upp i två teman 

utifrån studiens frågeställningar: delaktighet och relationer. 

 

En intervjuguide utformades för intervjuer med personal på HVB-hem och en annan för 

intervjuer med före detta boende. De båda intervjuguiderna innehöll samma teman och så 

liknande frågor som möjligt för att kunna få information om samma fenomen men från olika 

perspektiv. De skillnader som finns mellan intervjuguiderna beror på de faktiska skillnaderna 

i respondenternas situation. Exempelvis kan det vara svårt för en före detta boende att svara 
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på frågan: ”Arbetar personalen med relationerna på boendet?”, vilket är en fråga som 

förekommer i intervjuguiden utformad till personalen. Däremot är det möjligt för den före 

detta boende att svara på frågan: ”Upplevde du att man på boendet arbetade med relationerna 

på boendet? I så fall på vilket sätt?”, varför denna fråga användes i intervjuguiden utformad 

till de före detta boende. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan intervjufrågor ha en tematisk och/eller en dynamisk 

dimension. Med tematisk dimension menas en fråga som syftar till att generera kunskap 

utifrån studiens syfte, medan en fråga med dynamisk dimension syftar till att främja det 

mellanmänskliga förhållandet i intervjun och skapa en positiv interaktion. Med hänsyn till 

både den tematiska och dynamiska dimensionen utformades i denna intervjuguide frågor av 

båda slagen. Exempel på dynamiska frågor i intervjuguiden utformad till personalen är: ”Kan 

du beskriva hur en arbetsdag kan se ut?” och ”Hur många nationaliteter finns representerade 

på det här boendet?”. Dynamiska frågor ska vara korta och lätta att förstå och få respondenten 

att berätta. Att en fråga innehåller en dynamisk dimension utgör dock inget hinder för att den 

inte också kan innehålla en tematisk dimension (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket kan sägas 

om exempelfrågorna ovan. Exempel på en mer tematiskt inriktad fråga i intervjuguiden 

utformad till personalen var: ”Kan du beskriva vad du tänker på när du hör begreppet 

delaktighet?”. 

 

4.4 Intervjuförloppet   

Inledningsvis tillfrågades de respondenter som var villiga att ställa upp om de själva hade 

något förslag på var intervjun kunde hållas, vilket samtliga hade. Därmed genomfördes 

intervjuerna på platser som respondenterna själva valt vilket kan ha bidragit till ökad 

bekvämlighet och trygghet för dem. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att beroende på vad 

intervjuaren är intresserad av att få ut av intervjun, kan öppenheten mot respondenterna 

gällande syftet med studien skilja sig åt. Då det inte funnits någon anledning att hålla syftet 

med denna studie dolt för respondenterna informerades dessa inledningsvis om att intervjun 

var tänkt att röra sig kring dessa två teman. Under dessa teman utformades sedan frågor som 

syftade till att få mer information om respondenternas erfarenheter och upplevelser kring 

intervjuns två teman. 

 

Intervjuerna pågick mellan 40 min och 1 timme och 15 min. Utöver de frågor som 

intervjuguiden innehöll lämnades utrymme för intervjuaren att ställa spontana frågor, samt för 

respondenten att utveckla sina svar utan att avbrytas av intervjuaren. Intervjuerna spelades in. 

Bryman (2011) nämner bland annat att det är viktigt att formulera frågorna på ett sätt som 

respondenten förstår. Han nämner även att intervjuaren bör vara flexibel men ändå ställa 

frågor i följd som rör ett visst tema samt att inte ställa ledande frågor. Genomförandet av 

intervjuerna utgick från intervjuguiden. Till största del uppehöll sig intervjuerna till ett tema i 

taget men ibland gick temana in i varandra på grund av hur respondenten svarade. På grund av 

en flexibel hållning var det inte ett problem att växla mellan temana när detta ansågs 

nödvändigt. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Empirin, i form av inspelade intervjuer, har inledningsvis transkriberats. Enligt Hjerm et. al. 

(2014, s. 31) måste materialet ”göras om till analyserbar text, i alla fall delvis”. Texten har 

sedan analyserats utifrån en kvalitativ tematisk ansats. Intervjuerna har lästs igenom flera 

gånger i syfte att lära känna texterna och efterhand har likheter och olikheter i texterna blivit 

urskiljbara. De tre nivåer i den kvalitativa analysprocessen som Hjerm et. al. (2014) beskriver 

som kodning, tematisering och summering har funnits med under analysprocessen och styrt 
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den. Kodning beskrivs som en nivå där data överblickas och görs hanterbar genom att 

genomgående drag i texten märks ut. Den andra nivån, tematisering, syftar till att placera in 

den kodade texten i teman som kan sägas vara centrala för materialet och studiens syfte. Den 

tredje nivån är summering, där de härrörda slutsatserna samt belägg för dessa presenteras. I 

denna studie har analysprocessen pendlat fram och tillbaka mellan kodning, tematisering och 

summering tills det att en rimlig tolkning av texternas innehåll och teman för likheter och 

skillnader i texterna har ansetts uppnåtts. Detta är en process som kan liknas vid den 

hermeneutiska cirkeln. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

en process där tolkning sker växelvis mellan materialets delar och dess helhet. Genom ett 

öppet förhållningssätt där delarna prövas och omprövas i förhållande till helheten och vice 

versa kan en djupare förståelse för materialet uppstå. 

 

Studiens centrala teorier har sedan satts i relation till det respondenterna berättat om sina 

erfarenheter av delaktighet och relationer på HVB-boenden. Teorierna har prövats i relation 

till de teman som utkristalliserats för att se om dessa kan tillföra något i form av förståelse för 

respondenternas erfarenheter och för vad erfarenheterna kan innebära för konsekvenser för 

respondenterna. Även denna del av analysprocessen har präglats av en öppenhet i tolkningen 

som kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln. När det empiriska materialet återges i analysen 

i form av citat från intervjuerna har personerna anonymiserats. Namnen på respondenterna 

skrivs inte ut och för att ytterligare förstärka anonymiteten skrivs inte respondenternas kön ut 

utan istället används begreppet hen genomgående. 

 

4.6 Förförståelse 

Då studien syftar till att försöka tolka respondenternas upplevelser och förstå deras 

erfarenheter, är det viktigt att klarlägga vilken förförståelse vi har för det som undersöks. Vid 

en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats använder forskaren sin egen förförståelse som ett 

verktyg under tolkningsprocessen för att kunna sätta sig in i sitt studieobjekts verklighet och 

på så sätt få en större förståelse (Patel & Davidsson, 2011). Då studieobjektet i denna studie 

kan sägas vara vardagen för ensamkommande ungdomar på HVB-boende redogör vi nedan 

för vår förförståelse för detta. En av oss har tidigare praktiserat på socialtjänsten, enheten 

Integration Barn och Unga i en mindre kommun i Mellansverige. Målgruppen för denna enhet 

är ensamkommande barn och ungdomar och arbetsuppgifterna bestod övergripande av att 

ordna, samt att ha uppsikt över, deras boende. Ungdomarna placerades i stor utsträckning på 

HVB-hem. Dessutom har vi båda erfarenheter som gode män till ensamkommande ungdomar. 

Det finns därmed erfarenheter både av att höra barn och ungdomar berätta om sin situation 

samt att höra HVB-personal berätta om ungdomarnas situation. Det kan sägas att dessa 

erfarenheter bidragit till val av forskningsområde för denna studie.  

 

Något som också har kommit att påverka vår förförståelse för studiens ämne är den tidigare 

forskning vi läst och den teoretiska ram som valts. Inhämtandet av denna kunskap har bidragit 

till att vi gått in i studien med en viss uppfattning om det valda ämnet, vilket kan ha påverkat 

vår syn på vilken information som anses vara viktig och relevant för studiens syfte. Den 

förförståelse som vi har och den kunskap vi tillägnat oss i undersökningsprocessen speglas i 

de val av teoretiskt ramverk som gjorts. Baserat på den kunskap som vi funnit om ämnet anser 

vi att dessa teorier om delaktighet, makt och identitet kan vara användbara för att lyfta fram 

och synliggör vissa aspekter av empirin. Westerlund (2015) skriver att både den tidigare 

forskningen som inhämtats vid studiens inledande process och den teoretiska ramen är en del 

av förförståelsen. Vid varje steg i studien diskuterades vilken påverkan förförståelsen kan 

komma att ha på processen. Vid analysprocessen har dock förförståelsen varit en förutsättning 

för att bättre kunna sätta oss in i respondenternas berättelser och få en större förståelse för 
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deras upplevelser. Detta går naturligtvis inte att göra fullt ut, varför det är en hjälp att under 

analysens gång se helheten i empirin i förhållande till delarna för att få ytterligare belägg för 

att en rimlig tolkning av empirin gjorts (jmf. Bergström & Boréus, 2012). 

 

4.7 Vetenskapsteoretisk reflektion 

De grundläggande tankegångarna inom det hermeneutiska perspektivet är att det finns en 

källa till kunskap utöver iakttagelser och logiska analyser, nämligen empati och medkänsla. 

Hermeneutikerns syfte är inte bara att förklara, utan att i första hand förstå det studerade 

fenomenet (Thurén, 2007). Gilje och Grimen (2007) skriver att när det underliggande 

datamaterialet i en studie består av meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som måste 

tolkas för att kunna förstås, är hermeneutiken en relevant vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

För att tolka det fenomen som undersöks behöver forskaren alltså använda sig av empati och 

medkänsla, men också av sin egen förförståelse. Ett visst mått av förförståelse är nödvändig 

för att möjliggöra tolkning. Forskaren kan aldrig förstå exakt vad respondenten velat förmedla 

och måste därför använda sin egen förmåga till att sätta sig in i dennes perspektiv för att 

försöka närma sig en förståelse (Bergström & Boréus, 2012). Valet av en kvalitativ studie 

utgår från en önskan om att inte bara förklara de erfarenheter som respondenterna har utan 

främst att försöka belysa hur de kan förstås. Den tematiska analysen som används bygger just 

på tolkning av sådan meningsfull empiri som kan utvinnas ur semistrukturerade intervjuer, där 

respondenten tillåts utveckla och formulera sina svar med egna ord. Tolkningen i sig själv har 

utgått från försök att sätta sig in i respondentens situation för att förstå vad denne menar med 

det den berättar. 

 

Synen på sanning inom hermeneutiken är att det finns en sanning, men den går inte att nå helt 

och fullt. Dock går det, genom att studera verkligheten, att komma fram till ståndpunkter som 

verkar vara mer eller mindre sannolika (Thurén, 2007). Eftersom analysen i denna studie 

bygger på vår tolkning av det insamlade materialet är vi medvetna om att slutresultatet av 

denna studie inte kan sägas vara den enda och yttersta sanningen. Det kan finnas flera sätt att 

tolka respondenternas svar och den förförståelse alla människor bär med sig gör att en annan 

person kan tolka empirin på annat sätt. Dock anser vi att den genomgående tydligheten i 

tillvägagångssättet av denna studie kan anses öka studiens trovärdighet på så sätt att det ger 

möjlighet åt var och en att bilda sin egen uppfattning om sannolikheten i resultatet. 

 

4.8 Studiens kvalité 

Att bedöma kvalitén i en kvalitativ studie är svårt att göra på samma sätt som man bedömer 

kvalitén i kvantitativa studier. Istället kan inom kvalitativ forskning begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och konfirmation vara till hjälp för att studera kvalitén på studien. 

Med trovärdighet i kvalitativ forskning avses bland annat att utföra studien inom ramarna för 

hur forskning får bedrivas samt att berätta om vad som framkommit för de personer som 

tillhör den grupp som studeras. Med pålitlighet avses att forskaren beskriver hela processen i 

studien på ett noggrant sätt så att andra kan granska studien. För att kunna styrka och 

konfirmera en kvalitativ studie ska varken studiens teoretiska inriktning eller forskarens egna 

värderingar spegla resultatet. Inom kvalitativa studier ligger fokus ofta på att få en djupare 

förståelse av det som studeras i den specifika kontexten vilket medför att det inte är möjligt att 

resonera om en överförbarhet på samma sätt som det görs inom en kvantitativ studie. 

Däremot kan tydliga beskrivningar medföra att andra lättare kan bedöma huruvida studien är 

överförbar till andra kontexter (Bryman, 2011).   

 

För att öka denna studies trovärdighet har diskussioner om etiska aspekter att ta hänsyn till 

förts under arbetets gång vilket även redogjorts för i nästkommande avsnitt. Diskussionerna 
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har bland annat lett fram till ett beslut om att använda respondenter som inte längre bor på 

boende på grund av att de inte ska stå i ett beroendeförhållande till det boende de intervjuas 

om. Efter intervjuerna har respondenterna informerats om möjligheten att höra av sig om det 

är något denne vill tillägga. Möjligheten har även funnits att kontakta respondenterna igen om 

frågor skulle uppstå under arbetets gång. Det har dock på grund av tidsbrist inte funnits någon 

möjlighet att låta respondenterna läsa igenom arbetet innan färdigställandet av studien. En risk 

i och med detta är att respondenterna upplever att de blivit feltolkade. För att minimera den 

risken har diskussioner förts mellan oss när citat har valts ut som exemplifierar de olika 

temana. Inspelningarna har även sparats under arbetets gång och möjlighet att lyssna igen har 

funnits även efter att de blivit transkriberade. 

 

För att öka studiens pålitlighet har tillvägagångssättet beskrivits detaljerat. Intervjuguiden som 

använts vid datainsamlingen finns som bilaga att läsa och en kortare beskrivning av samtliga 

respondenter går att finna i studien. I metoddiskussionen lyfts frågor om huruvida vår ingång i 

studien och vår förförståelse har kunnat påverka resultatet, vilket kan sägas bidra till att styrka 

och konfirmera studien. I denna studie har ett aktivt val gjorts om att intervjua respondenter 

från olika boenden, från två olika kommuner. Syftet med det är inte att jämföra de olika 

boendena eller de olika kommunerna utan att få en bredare bild än vad som möjligen skulle 

blivit av att endast utgå från ett boende. Därmed inte sagt att resultatet går att överföra till 

andra kontexter. Syftet har heller inte varit att genomföra en studie som drar generella 

slutsatser utan det som framkommer i den här studien är tolkningen av vad de respondenter 

som medverkar har för erfarenheter och upplevelser. 

 

4.9 Etisk reflektion 

Inför och under denna studie har överväganden gjorts kring risker för eventuella negativa 

konsekvenser för respondenterna. Enligt informationskravet ska respondenterna få ta del av 

all information som kan tänkas kunna påverka deras intresse av att delta, både i positiv och i 

negativ bemärkelse (Vetenskapsrådet, 2012). För att respondenterna själva ska vara medvetna 

om förutsättningarna för sin egen medverkan i studien har, som ovan nämnt, ett 

informationsmail med studiens syfte att skickats till dem. Där framgår även att deltagandet 

under hela processen är frivilligt och att respondenterna när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan. Det har även förts en dialog med respondenterna angående eventuella negativa 

konsekvenser, exempelvis som att frågor som respondenten kan uppleva som känsliga eller 

svåra att prata om kan uppkomma under intervjun, i första hand då det gäller de respondenter 

som själva tidigare bott på HVB-hem, men också om det positiva i att deras medverkan kan 

ha betydelse för det fortsatta arbetet med ensamkommande ungdomar. Vid utformandet av 

intervjuguiden och inför intervjuerna har reflektioner gjorts kring vilken information som är 

nödvändig att samla in för att besvara studiens syfte, vilket har gjort att onödiga frågor av 

personligt slag som inte tjänar till att besvara studiens syfte har kunnat undvikas. 

Samtyckeskravet reglerar respondentens rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2012). I samband med intervjutillfället har respondenten fått skriva under 

att denne samtycker till deltagande i studien samt att denne har rätt att när som helst avbryta 

intervjun eller avböja att svara på frågor. Enligt konfidentialitetskravet ska respondenter 

avidentifieras i den mån det är möjligt (Vetenskapsrådet, 2012). I studien nämns inga faktorer 

som kan kopplas till respondentens identitet, såsom namn, stad, ålder, vilket boende de 

bott/arbetar på eller dylikt. När det förekommit uppgifter i empirin som skulle kunna härledas 

till respondenten har överväganden gjorts kring riskerna med att använda denna information 

kontra värdet av informationen i förhållande till den kunskap som kan erhållas från den. Det 

har dock i största utsträckning varit möjligt att avidentifiera deltagarna i denna studie. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte 
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(Vetenskapsrådet, 2012), vilket också är det enda syftet med det material som samlats in i 

denna studie.   

     

4.10 Metoddiskussion 

Urvalet i studien utgick främst från vilka som troligtvis skulle kunna ge bäst information för 

att kunna besvara studiens syfte vilket är lika viktigt vid en kvalitativ studie som en 

kvantitativ (jmf. Hjerm et al. 2014). Då en del av syftet var att göra ensamkommande 

ungdomars röster hörda söktes inledningsvis personer som bott på HVB-boende. Den andra 

respondentgruppen som söktes var personer som arbetade på boende. De förstnämnda var 

svårare att få tag i då kriteriet var att de skulle ha lämnat kommunens boendekedja vilket 

medförde att kontaktuppgifter till dem var svåra att få fram. Vid ett tillfälle var det bara en 

person som tidigare bott på boende som hade tackat ja till att medverka i studien varpå det 

blev viktigt att hitta ytterligare en person som tidigare bott på boende i syfte att göra 

ensamkommandes röster hörda samt för att kunna anonymisera dessa respondenter. Slutligen 

landade fördelningen av respondenter på fyra boendepersonal och två personer som tidigare 

bott på boende. Denna fördelning ansågs rimlig för att kunna besvara studiens syfte. 

 

Vid val av respondenter diskuterades för- och nackdelar med att välja personer som tidigare 

bott på HVB-hem istället för personer som just nu bor på HVB-hem. Något som kan anses 

vara problematiskt med att välja respondenter som inte längre bor på HVB är tidsaspekten. De 

berättar om saker de upplevt som ligger flera år bakåt i tiden, vilket gör att det dels inte blir en 

aktuell bild av upplevelser från HVB-hem idag och att det dels finns en risk för 

efterhandskonstruktioner. Dock har alternativet att välja intervjupersoner som bor på HVB 

idag ansetts kunna medföra risker, både för resultatet och för eventuella respondenter. 

Ungdomar som bor på HVB idag kan anses vara i beroendeställning till boendet och 

personalen vilket gör att de kan sägas vara mer utsatta i en intervjusituation. Det finns även en 

risk att sådana respondenter har svårare att uppfatta syftet med studien, då de befinner sig i en 

situation där många aktörer är inblandade i deras liv och där de träffar och pratar med flera 

olika myndigheter. Det har i denna studie setts som en fördel att de valda respondenterna har 

en distans till sina upplevelser och har haft tid att reflektera över sin tid på boendena. Det 

minskar även risken för att respondenterna inte skulle våga uttrycka sig fritt om situationen på 

boendena och de kan inte anses vara i en beroendeställning till personalen. Därmed kan 

fördelarna sägas överväga i och med att de valda respondenterna inte är i samma utsatta 

situation som ungdomar på ett HVB-boende är idag. 

 

Bryman (2011) beskriver vikten av att inte ställa ledande frågor. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av intervjuguiderna som upprättats. Respondenterna blev både innan och under 

intervjuns gång informerade om att intervjun specifikt rörde just delaktighet och relationer på 

boendet. Mot bakgrund av detta kan sägas att deras svar riktades åt ett visst håll, men under 

intervjutillfällena fanns ändå en frihet för respondenterna att svara med egna ord utifrån egna 

upplevelser. 

 

När intervjuerna genomförs och när de analyseras är det utifrån en hermeneutisk ansats 

tolkningen av mening som är i fokus medan det utifrån exempelvis en fenomenologisk ansats 

är viktigt att fokusera på människors upplevelser av ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Då denna studie har inspirerats av en hermeneutisk ansats kan detta till viss del ha 

påverkat studiens resultat då empirin har tolkats med hjälp av valda teorier som ansetts vara 

till hjälp i syfte att belysa de erfarenheter som framkommit i intervjuerna. Studien bygger på 

tolkningar av det som identifierats som centrala teman i de genomförda intervjuerna. Om 

studien gjorts av någon annan eller om det varit andra respondenter hade således tolkningarna 
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och därmed även resultatet kunnat se annorlunda ut. Dock är inte studiens ambition att kunna 

dra några allmängiltiga slutsatser och trots att det går att finna likheter mellan respondenternas 

intervjusvar är det svårt att säga att andra respondenter skulle ha svarat på samma sätt. Den 

empiri som presenteras i den här studien är respondenternas subjektiva upplevelser. Med en 

annan vetenskapsteoretisk ansats hade kanske andra aspekter studerats och ansetts vara 

centrala. 

 

Inom hermeneutiken använder forskaren sin förförståelse som verktyg i arbetet (Patel & 

Davidsson, 2011). Som framkommit tidigare har vi erfarenhet av arbete med 

ensamkommande ungdomar utifrån att vi båda varit god man och en av oss praktiserat på 

socialtjänsten med denna grupp. Detta har till viss del medfört att vi i den här studien kunnat 

använda vår förförståelse till att förstå respondenterna då vi har en viss kunskap om bland 

annat vilka övriga begränsningar som ensamkommande omfattas av, exempelvis pengar och 

valmöjligheter. Det har dock även funnits en öppenhet från vår sida att ta in ny information 

samt ett arbetssätt likt den hermeneutiska cirkeln där även vår förförståelse har prövats och 

omprövats för att uppnå en djupare förståelse. Den teoretiska ramen som använts till hjälp att 

tolka empirin belyser vissa aspekter av empirin medan ett val av andra teorier hade kunnat 

belysa andra aspekter. Den teoretiska ram som valts ansågs lämplig för att besvara studiens 

syfte. 

 

5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de delar av empirin som framstått som centrala under 

analysprocessens gång. Olika situationer och erfarenheter gällande delaktighet som beskrivs 

av respondenterna sätts här i relation till de olika stegen i Arnsteins modell samt till Foucaults 

syn på makt. Därefter kommer empiri rörande relationer att kopplas ihop med identitetsteorier 

för att belysa på vilket sätt relationer påverkar ungdomarnas identitet. Tidigare forskning 

kommer att användas för att belysa hur denna förhåller sig till det centrala empiriska 

materialet i denna studie och för att få en större förståelse för materialet.  

 

Här följer inledningsvis en kortare presentation av respondenterna. Fyra av respondenterna är 

boendepersonal som arbetar på HVB-hem. De har olika lång erfarenhet men samtliga har 

arbetat minst ett år. De andra två respondenterna är personer som själva har bott på HVB-

boende. Båda dessa respondenter kom som ensamkommande och flyttade från boendena för 

ca fyra år sedan. Boendepersonalen benämnts här som P1, P2, P3 och P4, medan 

respondenterna som tidigare har bott på HVB-boende benämns som B1 och B2. 

 

5.1 Delaktighet 

5.1.1 Icke deltagande och symboliskt deltagande 

Att ungdomarna, framförallt i början, inte kan svenska är något som samtliga respondenter 

berättar påverkar kommunikationsmöjligheterna på boendet. Det framkommer i 

intervjumaterialet att språkbrist kan bidra till kommunikationssvårigheter och ibland 

konflikter. En av de respondenter som tidigare bott på HVB-boende beskriver hur bristen på 

tolk kunde begränsa möjligheten att uttrycka sig i affekt: 

 

...just då var det mitt språk det var brist på så det behövdes extra tid för att få tolktid. 

Kanske man är helt arg och irriterad och vill skrika på personalen att du gör det här 

och det här, men det finns ingen tolk och då när det finns så är jag redan helt lugn och 

varför pratar vi nu? Och då blir det ju helt meningslöst...(B1). 
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De två första stegen på Arnsteins (1969) stege klassas som icke deltagande. Utifrån det som 

respondenten beskriver om hur hens möjligheter att uttrycka sig i affekt begränsades av 

tolkbristen kan det sägas att möjligheten till delaktighet också begränsades. Det kan förstås 

som att de kommunikationssvårigheter som beskrivs av respondenterna medför vad som kan 

klassas som ett icke deltagande för de boende, då de är i behov av tolk för att kunna få fram 

sina åsikter. Samma respondent får frågan om hen då istället skrek på sitt eget språk och 

svarar: 

 

Nej jag körde aldrig den taktiken, då är det bara jag som förstår och de förstår 

ingenting så då kan de inte reagera på det, så vill jag att de ska reagera måste jag ju 

säga saker så att de ska förstå, så de ska reagera de också (B1). 

 

Ovanstående uttalande exemplifierar behovet och vikten av att kunna uttrycka sig så att andra 

förstår. Således kan det förstås som att en praktisk sak, som brist på tillgång till tolk, medför 

minskad delaktighet för de boende, vilket är en faktor som kan sägas ligga utanför 

personalens möjligheter att göra något åt. 

 

Regler och rutiner på boendet är något som samtliga respondenter lyfter fram. En av 

respondenterna som tidigare bott på HVB-boende uttrycker att hen idag kan förstå att vissa 

regler behövdes men att det ibland var svårt att se dess funktion under tiden hen bodde på 

boendet. Respondenten ger ett exempel på en regel som fanns på boendet som hen än idag 

inte förstår syftet med. Regeln handlar om mat som respondenten uppger att det ofta var 

mycket konflikter runt. Även om det var mat som skulle slängas så fanns inget utrymme för 

att kompisar som var på besök på boendet kunde få äta. Ungdomarna ifrågasatte det vilket 

följande citat illustrerar: 

 

Ni slänger ju ändå så varför får de inte äta? Och vi fattade inte det. Det var en regel 

som fanns. Och det finns fortfarande på vissa boenden och jag kan inte fatta det 

fortfarande. Om det ska slängas är det bättre att nån kan äta (B2). 

 

Citatet ovan kan även det förstås utifrån de steg som klassas som icke deltagande på Arnsteins 

stege. Respondenten uttrycker en frustration över regeln och att detta var något som redan var 

bestämt och som ungdomarna därmed inte kunde påverka trots försök. Detta kan förstås vara i 

linje med den position man befinner sig i på de första två stegen. Då reglerna är bestämda på 

förhand utan möjlighet för ungdomarna att vara med och bestämma kan det sägas att 

möjlighet till deltagande i utformningen av vissa regler är obefintlig likt de två första stegen 

manipulation och terapi som klassas som icke deltagande. 

 

Det går att finna exempel från samtliga respondenter när erfarenheten är att ungdomarnas 

möjlighet till delaktighet är begränsad av olika anledningar. Intervjuad personal berättar bland 

annat följande om de regler och rutiner som finns på boendena: 

 

... vissa älskar ris, andra vill ha potatis, nån vill ha pasta, det är så stort så vi måste 

hålla oss till strukturen och där kan man ju, då kan man ju prata om delaktighet, att nej 

just på den punkten så har de inte så stort inflytande för vad som serveras...(P4). 

 

P1, som arbetar på boende, beskriver att ungdomarna inte har någon möjlighet att laga egen 

varm mat utanför den avsatta middagstiden. Istället får de då hålla sig till sådant som är kallt, 

exempelvis yoghurt. På frågan om varför det fungerar på det här sättet svarar hen: 
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Ja du, det vet jag faktiskt inte, utan det är nånting som har varit med från början, den 

regeln fanns redan, och det har följt med de här boendena som jag har varit på, så det 

är väl nånting som kommunen och cheferna där har…lagt (P1). 

 

Ovan nämnda regler som finns vid boendena beskrivs av respondenterna som utformade utan 

att ungdomarna varit delaktiga. De ramar som beskrivs finns och behövs vid boendena kan 

utifrån Arnsteins (1969) modell tolkas medföra en position likt tredje steget som benämns 

som information. I den positionen innefattas en envägskommunikation där människor 

informeras om beslut utan möjlighet att ge återkoppling på informationen. Citaten illustrerar 

att ungdomarna får information om reglerna men är inte delaktiga i utformandet av dem. 

Således finns det regler och rutiner som förmedlas till ungdomarna utan direkt möjlighet till 

återkoppling vilket kan förstås medföra att ungdomarna i vissa fall befinner sig i en position 

likt tredje steget. 

 

Samtliga respondenter nämner husmöten som ett forum där viktig information ges samt att 

önskemål från ungdomarna kan lyftas där. På husmöten har ungdomarna även tillgång till tolk 

eftersom det anses viktigt att ungdomarna både ska kunna förstå och göra sig förstådda under 

husmötet. Följande citat är ett exempel på hur en av respondenterna i personalen beskriver 

husmöten: 

 

...dels har du ju husmötena, där vi lyfter upp önskemål och sånt och vi försöker 

tillgodose, om vi tycker att det är något som är bra såklart, vi kan ju inte ge alla hur 

mycket pengar som helst, det finns ju inte, det funkar inte så (P4). 

 

Det steg som benämns som konsultation, steg fyra i Arnsteins (1969) stege, innefattar att 

åsikter får uttryckas men inte har betydelse i beslutsfattandet. Ett viss mått av delaktighet kan 

anas i steg fem, som benämns pacifikation, men åsikterna har där ingen betydelse om 

majoriteten är av annan åsikt. Även dessa steg klassas som symboliskt deltagande. En 

tolkning av det ovanstående citatet från P4 är att husmöten är ett forum där ungdomarna har 

möjlighet att vara delaktiga till viss del. Delaktigheten kan förstås vara av den grad som 

innefattas i steg fyra eller steg fem. Husmöten ger utrymme att uttrycka önskemål men i 

slutänden är det personalen som har makt att bestämma, vilket kan liknas vid steg fyra. Vidare 

uttrycker respondenterna att en del av önskningarna som uppkommer på husmöten kan 

tillgodoses vilket kan tyda på att husmöten är ett forum som bjuder in till ett visst mått av 

delaktighet men till syvende och sist ligger makten att bestämma inte hos ungdomarna. 

Möjligheten att uttrycka sig och sina önskningar finns men i slutänden är det personalen som 

har makt att bestämma. 

 

Två av respondenterna som arbetar på HVB-hem beskriver att ungdomarna ibland ges 

möjlighet att vara med och påverka, men att deras erfarenhet är att de ibland ändå avstår: 

”Och då hade vi sagt på husmötet innan, kom med förslag, vad vill ni göra och så. Och så 

kom det inga förslag så då bokade, planerade ju vi bara” (P3). 

 

Och det brukar vara lite så här innan, inför att på husmötet ska jag minsann ta upp det 

här och minsann ta upp det där, saker som de är väldigt missnöjda med, tider, ägg, riset 

är kanske inte alltid så bra, så det är ju saker som är viktiga för dem och som de är 

arga över, men sen när de väl sitter där i husmötet så brukar de inte riktigt kanske 

våga, eller det brukar vara mesta att de sitter och lyssnar (P2). 
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Steg fem klassas inte som full delaktighet på grund av att människor får vara med och tycka 

till men det är ändå makthavarna som fattar besluten (Arnstein, 1969). Vad som sker när 

boendepersonalen upplever att ungdomarna har möjlighet att vara med och påverka men ändå 

inte gör det kan tolkas utifrån det som beskrivs som pacificering. Citaten illustrerar exempel 

på när personalen upplever att de ger utrymme åt ungdomarna att uttrycka sig men att 

ungdomarna avstår. Det är möjligt att ungdomarna är medvetna om att det är personalen som i 

det här fallet kan tolkas vara makthavarna. Detta kan i sin tur resultera i att ungdomarna avstår 

från att försöka påverka i dessa situationer mot bakgrund av vetskapen om att deras 

önskningar inte är avgörande. Ytterligare ett sätt att förstå P2:s citat är att sätta det i relation 

till det Kaukko och Wernersjö (2016) skriver om att ungdomarna upplever att många olika 

faktorer i vardagen kan ha en påverkan på deras möjligheter till delaktighet, bland annat 

interaktionen med vuxna och ungdomar på boendet. Forskarna menar att det därför är av vikt 

att de vuxna har välfungerande relationer till ungdomarna och att varje enskild ungdom 

uppmärksammas. Om ungdomarna inte vågar uttrycka sina åsikter inför alla på husmötet kan 

det alltså sägas vara av vikt för att främja deras delaktighet att de har vuxna på boendet som 

de upplever att de har goda relationer till vilket kan öppna upp möjligheter för dem att 

uttrycka sina åsikter och behov för dem, även om de inte vågar göra det i en större grupp. På 

detta sätt kan relationer sägas vara betydande för ungdomarnas möjligheter till delaktighet.    

 

5.1.2 Deltagande 

Det framkommer i det empiriska materialet att regler och rutiner ibland kunde ändras utifrån 

ungdomarnas önskemål. Samtliga respondenter tillfrågades under intervjuerna om de kunde 

berätta om något tillfälle när regler hade ändrats på boendet som de arbetar eller bodde på. 

Följande citat exemplifierar hur det kunde gå till när regler ändrades eller omförhandlades: 

 

…innan sommaren hade vi en annan tid som de skulle vara hemma på kvällen till 

exempel och då började många vara missnöjda över att de inte fick komma hem senare, 

och då tog ju vi beslutet att jamen herregud det är ju sommarlov och de har ingen skola 

att gå upp till, ja men då kan de få vara ute en timme längre och då ändrar ju vi de 

rutinerna så det beror lite på vad det är, men vi försöker ju fånga upp det mesta (P2). 

 

P2 berättar också att om en regel eller rutin ska ändras får det inte bli för komplicerat för 

personalen. En möjlig tolkning av när regler har ändrats är att ungdomarna i dessa fall har haft 

ett visst deltagande. Utifrån steg sex som Arnstein (1969) beskriver som partnerskap kan det 

tolkas som att ungdomarna till viss del har befunnit sig i en position där de haft möjlighet att 

vara med och förhandla med boendepersonalen. Citatet ovan exemplifierar hur personalen 

försöker att tillmötesgå ungdomarna när de är missnöjda och kan i det fallet tolkas som att 

personalen och ungdomarna förhandlar exempelvis om regler. Som P2 beskriver är det dock 

hur komplicerat det blir för personalen som avgör när det inte längre går att möta ungdomarna 

vilket kan tolkas som att ungdomarna ändå till viss del befinner sig i en position likt 

pacificering då de har möjlighet att tycka till men deras röster inte är avgörande för hur långt 

personalen kan tillmötesgå dem i deras önskningar. 

 

Vidare exemplifierar en annan av respondenterna när hen tycker att ungdomarna kan vara 

delaktiga i sådant på boendet som rör dem. Det kan bland annat handla om att tillgodose deras 

önskemål om aktiviteter: “Jag tänker att när de får komma med exempelvis förslag på 

aktiviteter och sånt som dem tycker är roliga, det gör de ju ibland, och vi kan tillgodose det. 

För det är en viktig grej upplever jag” (P3). 
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Vidare var frågor som rör mat något som samtliga respondenter lyfte i intervjuerna som en 

återkommande diskussion på boendena. B2 beskrev problemet med att den svenska maten 

skiljde sig från den mat som de flesta ungdomarna var vana att äta i hemlandet vilket 

resulterade i att mycket mat slängdes på boendet och att det tog ett tag att vänja sig vid den 

nya matkulturen. B2 berättar också att de hade möjlighet att vara med och laga mat från sin 

kultur vilket även flera andra respondenter framhävt. Flera av respondenterna beskrev även 

mat som en återkommande fråga på husmöten. Följande citat illustrerar hur försök att 

tillgodose frågan om mat kunde ske: “En del vill ju äta med händerna och bröd och ta i 

maten så, och då gäller det ju också att kunna ha sån mat också, inte alla mål, men nått mål i 

veckan” (P1). 

 

Båda ovan nämnda citat är exempel som personal ger utifrån när respondenter anser att 

ungdomarna har möjlighet till delaktighet. Det första rör frågan hur önskemål om aktiviteter 

hanteras och det andra citatet exemplifierar hur ett återkommande problem om mat kunde 

hanteras. I båda fallen kan det förstås som att ungdomarna upplevs befinna sig i en position 

som kan jämföras med steg sex, partnerskap, i Arnsteins (1969) modell. Önskemål om mat 

beskrivs som återkommande vilket kan tolkas som att det är viktigt för ungdomarna. P1 

beskriver hur de försöker tillgodose behovet vilket kan förstås som att ungdomarna genom att 

återkomma till frågan om mat förhandlar om något som är viktigt för dem. Även möjligheten 

att vara med i matlagningen och där laga mat från sin egen kultur som B2 och även andra 

respondenter berättar om kan förstås som att ungdomarna kan förhandla och få sina önskemål 

tillgodosedda. Flera studier berör just mat som något som kan vara av vikt för ungdomarna. 

Lundberg och Dahlquist (2012) menar att det kan vara ett sätt att öka ungdomarnas känsla av 

delaktighet att få vara med och delta i matlagningen eller att få bestämma maträtt. Ní 

Raghallaigh och Gilligan (2010) skriver att en sådan sak som att få äta likadan mat som den 

man ätit i sitt hemland kan hjälpa ungdomarna att upprätthålla en känsla av kontinuitet i ett 

förändrat sammanhang och behålla en känsla av sin identitet. Utifrån tidigare forskning kan 

det alltså sägas att frågor rörande mat kan hanteras på ett sätt som främjar ungdomarnas 

delaktighet och påverkar deras känsla av identitet, vilket P1:s citat kan sägas utgöra ett 

exempel på.    

 

Som tidigare nämnts beskrivs husmöte som ett forum där ungdomarna har möjlighet att 

framföra sina åsikter och önskemål. B1 beskriver ett exempel på hur det kunde gå till på ett 

husmöte när hen upplevde att ungdomarna fick vara med och bestämma till viss del: 

 

Ja men alltså man hade ju frågor man vill ställa eller kanske regler som man tyckte var 

onödiga, eller aktiviteter till exempel, vi vill göra det här, det här det här, då får vi 

bestämma, den här veckan gör vi det här, den andra veckan gör vi det här, så man fick 

bestämma lite grann (B1). 

 

Citatet exemplifierar hur B1 upplevde att ungdomarna via husmöten fick vara med och 

bestämma lite vilket kan förstås vara ett uttryck för att ungdomarna då befann sig i en position 

likt den som benämns som partnerskap. B1 uppger att de där fick uttrycka vad de ville göra 

och sedan bestämma vad de skulle göra vilket kan liknas vid förhandling och förstås som att 

de genom att de fick bestämma vad de skulle göra förhandlade fram sina önskemål. 

Personalen uttrycker också att det ibland kan vara personbundet huruvida ungdomarnas 

önskemål förvaltas: “... här blir det mer att någon kommer med ett önskemål och, det kanske 

beror på vilken personal som tar emot det och hur viktigt den tycker att det är” (P2). 
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...sen har vi ju våra mentorssamtal som man har med de enskilda och där får man ju 

just den ungdomens behov och önskningar får man ju ändå höra. Och då är det ju upp 

till varje mentor att gå vidare med det liksom. Och det fungerar kanske olika. Olika 

killar, olika mentorer. Hur de tar tag i saker...(P3). 

 

Utifrån vad som framkommer ovan kan det tolkas som att ungdomarnas önskemål till syvende 

och sist ligger i händerna på personalen. Även om ambitionen är att ungdomarna ska få 

komma med önskemål och vara med och påverka så kan det tolkas av det som framkommer 

ovan att det är personalen som har den avgörande rösten när beslut fattas. Detta kan vara ett 

uttryck för att det inte kan klassas som att ungdomarna befinner sig i en position där de har 

möjlighet att vara fullt delaktiga då de inte har makt att bestämma över sin vardag på boendet. 

Av vad som framkommer kan det således inte tolkas som att ungdomarna befinner sig på de 

två översta stegen i Arnsteins (1969) modell. De har möjlighet att förhandla med besluten är 

inte fullt ut i deras händer. 

 

5.1.3 Lära sig 

Av empirin framkommer att mycket på HVB-boendena kretsar kring att ungdomarna ska lära 

sig saker så att de är förberedda inför att flytta till någon form av stödboende när de fyller 18 

år. Personalen uttrycker återkommande att deras mål är att ungdomarna ska bli självständiga 

och självgående så att de ska klara sig bra när det är dags att flytta. Två metoder för att få 

ungdomarna att göra detta som framkommer i empirin är att öva och att förklara. När det 

gäller övning rör det sig exempelvis om att ungdomarna får öva sig i praktiska saker som att 

lära sig att ställa väckarklockan och gå upp i tid på morgonen, handla och laga mat, komma i 

tid till buss och skola med mera. P2 beskriver att ungdomarna på HVB-boende, mycket 

snabbare än andra ungdomar, behöver lära sig att exempelvis komma upp i tid på morgonen 

och att man därför börjar öva på detta på en gång ungdomarna flyttar till boendet. P4 ger 

uttryck för att det är mycket som ungdomarna måste lära sig innan de flyttar till 

träningslägenhet, allt ifrån att göra upp en budget till att läsa ett brev från vårdcentralen. P1 

beskriver hur personalen försöker hjälpa ungdomarna att lära sig inför det faktum att de förr 

eller senare kommer flytta: “...ser vi att de är sämre på att laga mat så ber ju vi att de ska 

vara med och delaktiga i matlagningen. För snart ska de, efter 18 år då ska de ju ut och klara 

sig, laga mat själva…” (P1). 

 

Personalen uttrycker även att det ligger i deras uppdrag att förklara för ungdomarna allt ifrån 

hur ungdomarnas ekonomi ser ut och varför de måste vara hemma en viss tid på kvällen till 

hur det svenska samhället fungerar och hur de kan tänka om framtida utbildning och arbete. 

P2 beskriver hur hen brukar försöka hjälpa ungdomarna till en mer realistisk syn på deras 

framtida karriär: 

 

Om jag vill bli läkare, alltså om du kommer som 13-14 åring och inte kan läsa eller 

skriva så är det ganska orealistiskt och då ligger det lite i mitt uppdrag att förklara det 

för dig, det är jättebra att höga mål och ambitioner det är ju liksom en drivkraft, men 

om du till exempel har tagit hand om småsyskon, kusiner, hjälp till mycket i hemmet, ja 

men med barn, du är jätteduktig på att jobba med barn har du sagt, tycker du om det? 

(P2). 

 

Makt och kunskap är sammanflätade med varandra och kan inte skiljas åt. Att förmedla och 

utöva kunskap innefattar även att utöva makt i form av vilken kunskap som presenteras som 

giltig, legitim och relevant, vilket i sig skapar maktförhållanden (Lindgren, 2007). Som 

framkommer ovan har personalen en agenda som bland annat går ut på att lära ungdomarna 
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inte bara hur de ska utföra praktiska saker utan också hur de bör tänka för att klara sig bra i 

det svenska samhället. Eftersom mycket av den information som ungdomarna får om det 

svenska samhället kommer från just personalen kan det sägas att personalen är de som avgör 

vilken kunskap som är giltig och relevant för ungdomarna. Utifrån detta kan det ses som att 

personalen har ett stort inflytande över ungdomarna och ungdomarnas uppfattning om vad de 

bör lära sig och hur de bör tänka och agera för att klara sig bra i samhället. Det 

maktförhållande som råder mellan personalen och ungdomarna kan därför tolkas vara präglat 

av makt/kunskap, där personalen i mångt och mycket är de som avgör vilken kunskap som är 

giltig, legitim och relevant för ungdomarna. 

 

Det P1 och P2 beskriver om hur de försöker förbereda och hjälpa ungdomarna inför framtiden 

kan också förstås utifrån det som Kaukko och Wernersjös (2016) studie visar om hur 

ungdomarna förhåller sig till delaktighet. Deras studie visar att ett förhållningssätt som 

ungdomarna har vad gäller delaktighet var att de var nöjda med att ha en asymmetrisk 

maktrelation mellan ungdom och personal. I relationen sågs pålitliga vuxna som nödvändiga 

för att främja ungdomarnas delaktighet och för de skulle kunna lära sig mer om sin egen 

situation. Utifrån detta kan det tolkas som att det respondenterna berättar om hur de arbetar 

med ungdomarna är ett sätt som präglas av en maktrelation som ungdomarna kan vara nöjda 

med och som bidrar till att de lär sig mer om sin situation. En förutsättning för detta är dock 

att personalen utgörs av vad som ungdomarna ser som pålitliga vuxna varpå relationen mellan 

personal och ungdom kan förstås som viktig. Hopkins och Hills (2010) visar även att 

ungdomarna är i behov av hjälp med praktiska behov så som information och juridisk hjälp, 

vilket kan sägas delvis är det personalen ger uttryck för.  

 

En av respondenterna som själv bott på HVB berättar att hen på boendet fick lära sig att det 

fanns saker, exempelvis gällande matlagning, som skilde sig i Sverige från hur man gjorde i 

dennes hemland. Exempelvis beskriver respondenten att riset alltid måste rensas i hemlandet, 

men här var det bara att koka och att grönsakerna alltid var färska i hemlandet medan de i 

Sverige ofta är frysta. Respondenten berättar även att det fanns ett mål med det hen lärde sig, 

nämligen att få flytta från boendet. Hen säger att det inte bara hängde på vad man kunde och 

inte kunde, utan också på andra faktorer som exempelvis ålder. Men hen säger även gällande 

det ungdomarna fick lära sig om exempelvis matlagning och städning att: ”Ungdomarna 

upplevde att det här var ett sätt att visa upp sig, att jag är beredd att flytta härifrån. Det var 

många som ville flytta från boendet” (B2). 

 

Det B2 ger uttryck för kan ses som ytterligare en faktor som förstärker personalens inflytande 

över ungdomarna på boendet. Den kunskap som de förmedlar är i stor utsträckning till för att 

hjälpa ungdomarna att klara sig bra när de flyttar från boendet. Det blir då ett villkor för de 

ungdomar som har en längtan att flytta från boendet till stödboende att kunna visa upp att de 

tagit till sig den kunskap som personalen förmedlat och att de efterlever denna. Detta kan 

kopplas till det Börjesson och Rehn (2012) skriver om att Foucaults teorier kan synliggöra hur 

även de mest välmenta idéer kan visa sig vara ett instrument för maktutövning. 

 

B1 ger uttryck för ett sätt att lära sig som inte framkommer i intervjuer med personalen. B1 

berättar att hen umgicks med vänner från sitt eget land som bott längre i Sverige än hen. B1 

uppger att hen lärde sig mycket från dem. När B1 umgicks med sina vänner hände det att de 

behövde göra ärenden på exempelvis skatteverket, försäkringskassan eller hyresföreningen 

varpå B1 följde med: “... och när han betalade hyran hemma med swedbank och dosan och 

allt möjligt, det har jag lärt mig på egen hand och genom att se på, inte att personalen visade 

mig hur man gjorde” (B1).        
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B1 kritiserar även personalens metoder för att lära ungdomarna vissa saker. Exempelvis 

varför personalen, då de vill lära ungdomarna vart skatteverket ligger, väljer att köra dit dem i 

bil. 

 

Men om han tar mig i bil till skatteverket, hur ska jag bli självgående? Och ska jag ha 

bil då när jag fyller 18 och flyttar därifrån? Ska jag åka bil till skatteverket eller kör 

han mig då igen? Ska man bli självgående kanske man ska mer, vet du var skatteverket 

ligger? (B1). 

 

Det B1 berättar kan förstås som att det finns andra källor för ungdomarna än personalen att 

hämta kunskap om det svenska samhället från. Utifrån Foucaults makt/kunskaps begrepp kan 

detta ses som en situation då den maktrelation som råder mellan ungdomarna och personalen 

till viss del får en jämnare balans eftersom att ungdomarna blir mindre beroende av 

personalens förmedlande av kunskap. Ungdomarna får dessutom ett perspektiv på samhället 

från ett annat håll, vilket kan bidra till att ungdomarna får en bredare uppfattning om och 

alternativ till vilken kunskap som kan ses som giltig och legitim. B1:s kritik till att personalen 

ibland tar ungdomarna med sig i bil för att lära dem hitta till olika platser, trots att 

ungdomarna inom den närmsta tiden förmodligen inte kommer att ha tillgång till bil, kan 

också belysas genom makt/kunskaps begreppet då personalen till viss del ger ungdomarna 

kunskap men inte förutsättningar för att de själva ska kunna använda sig av kunskapen. I och 

med detta resulterar situationen inte heller i den produktivitet som Foucault förknippar med 

makten, det vill säga att ungdomarna hade disciplinerat sig själva och på egen hand kunnat 

promenera iväg till den plats personalen visat. 

 

5.1.4 Missnöje 

Flera av respondenterna som arbetar på boenden berättar om att deras vilja och strävan är att 

möta ungdomarna i deras önskemål och om hur man gjort ändringar när det kommer till regler 

och rutiner på boendet på grund av att ungdomarna uttryckt en önska eller missnöje över 

något. P3 beskriver att hen uppfattar det som viktigt för ungdomarna att tillgodose deras 

önskemål när de kommer med förslag om exempelvis aktiviteter de skulle vilja göra. Som 

nämnts ovan i ett citat av P2 ändrades reglerna kring vilka tider ungdomarna skulle vara 

hemma på kvällarna under sommarlovet på det boende som hen arbetar på. På grund av att 

ungdomarna tyckte att den tid som fanns utsatt var för tidig ändra personalen så att de fick 

komma hem en timme senare. 

 

Det som framkommer ovan kan tolkas som att makten på boendena inte enbart finns hos 

personalen, utan även hos ungdomarna. Ibland räcker det med att ungdomarna uttrycker en 

önskan om något de vill göra eller att de visar missnöje över något för att på så sätt få till en 

förändring på boendet. Precis som Foucault (2002) beskriver så finns det inte en central källa 

för makten utan den är relationell. När ungdomarna klagar eller uttrycker önskemål kan det 

ses som ett exempel på det Foucault (2002) kallar motmakt, en motreaktion på de 

förhållanden som råder på boendet. Vid de tillfällen personalen relativt snabbt tillmötesgår 

ungdomarnas önskemål och en förändring tillkommer, så som det P2 ger exempel på, blir det 

dock ingen stor sak av makten och motståndet utan allt flyter på relativt bra. 

 

I empirin framkommer dock även exempel på då ungdomarna visar sitt missnöje i situationer 

då personalen inte på en gång har möjlighet eller vilja att möta deras önskningar. En av de 

före detta boende berättar om en situation då hen upplever sig blivit orättvist behandlad av en 

i personalen då personalen: "Så ja då blev det bråk med den här personalen, ser jag honom så 
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går jag förbi honom. Är han där och gör något och säger hej, då går jag bara ut från köket" 

(B1).  

Enligt Foucault (2002) finns motstånd där makt finns och det finns motstånd av många slag. 

Maktförhållandena är dessutom alltid relationella och rörliga. Det B1 beskriver kan ses som 

ett exempel på en form av motmakt som är möjligt för ungdomarna. B1 väljer att visa sitt 

missnöje gentemot personen i personalen genom att vägra att svara på hans hälsning och 

dessutom lämna rummet. Det kan tyckas vara en liten gest, men det är ändå B1:s sätt att 

demonstrera att hen inte fogar sig eller accepterar det som hänt, vilket kan tolkas som ett 

exempel på motmakt. Vad denna gest får för konsekvenser framkommer inte, men på något 

sätt kommer personen i personalen att behöva bemöta B1:s agerande. På detta sätt kan makten 

och motståndet sägas spela mot varandra i en relationell sfär och röra sig mellan relationer 

och människor beroende på situation. Å ena sidan kan denna situation tolkas som att makt och 

motstånd får konsekvenser för relationen mellan B1 och personen ur personalen. Å andra 

sidan framgår inte vilken typ av relation B1 och denna personal hade innan bråket, vilket gör 

att en annan möjlig tolkning är att relationen får konsekvenser för makten och motståndet. 

Hade dessa haft en bättre eller en annan typ av relation är det möjligt att B1 inte hade upplevt 

sig som illa behandlad eller att de kunnat lösa situationen utan att bråk uppstod.   

 

P2 berättar att det kan bli stormigt på boendet när ungdomarna går ihop och protesterar mot 

något de inte är nöjda med: "Vi har haft perioder när det har varit jättestormigt och ingen 

lyssnar på någon personal och alla är ute på nätterna och det blir som trender där nästan 

hela boendet går ihop och kör samma sak" (P2).        

 

Det P2 beskriver kan tolkas som ett tillfälle då maktutövandet och framför allt motståndet inte 

går obemärkt förbi. När motståndet blir synligt, synliggörs även maktutövandet. Där makten 

finns, finns det också motstånd (Foucault, 2002). När ungdomarna upplever något som 

orättvist eller när de upplever missnöje kan de antingen i tysthet acceptera den makt som 

utövas mot dem och foga sig eller också utöva motstånd. Motståndet kan exempelvis 

uttryckas genom att inte lyssna på personal och bryta mot regler, såsom att inte komma hem 

vid utsatt tid på kvällen. När en och en av ungdomarna vid skilda tillfällen uttrycker sitt 

missnöje kan det vara svårare för dem att göra sitt motstånd synligt och verksamt. Foucault 

(2002) beskriver motstånd som allt det som makten möter i sin produktiva rörelse, och som 

kan tvinga rörelsen åt ett annat håll. Detta sätt att gå ihop kan tolkas som ytterligare ett 

exempel på hur makten är relationell och rörlig, då den makt som personalen utövar över 

ungdomarna möter på motstånd som får makten att röra sig i en annan riktning än personalen 

tänkt sig. Det kan sägas att ungdomarnas förmåga till att gå samman i ett motstånd har ökat 

deras makt medan personalens har minskat. 

 

Den intervjuade personalen ger också uttryck för att det finns en gräns för vad ungdomarna 

kan göra och hur de kan bete sig. P4 ger uttryck för att ungdomarna måste hålla sig inom vissa 

ramar och berättar: 

 

Ja det blir ju deras sätt att uttrycka sitt missnöje, att du kan ju, vi serverar mat här men 

du kan slänga den på golvet också. Du får en skolplacering men du kan ju välja att inte 

gå upp ur din säng på 3 veckor.../...så vi har ju omplacerat ungdomar som har andra 

behov, som inte fungerar att bo i kollektiv och det är i sån stor utsträckning att det inte 

går att ha en sån ungdom här, för det ska ju vara tryggt för de andra (P4). 

 

I exemplet ovan ger personalen uttryck för att motstånd, i form av att kasta mat på golvet eller 

inte gå upp ur sin säng, inte är ovanligt och kanske till och med väntat från personalens håll på 
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boendena. Men P4 ger också uttryck för att det finns ett syfte med de regler och rutiner som är 

satta för ungdomarna på boendet, nämligen att det ska vara tryggt, både för personal och 

ungdomar att vistas på boendet. Detta kan kopplas till makt som en produktiv kraft som 

åstadkommer något och som formar och omformar mönster och strukturer. Flera av den 

personal som intervjuats ger uttryck för att regler och rutiner är det som gör det möjligt att bo 

på det här sättet så många tillsammans. Enligt Foucault (2002) kan makten användas till att 

förtrycka, men den ses även som en produktiv kraft. Med Foucaults perspektiv på makt kan 

detta tolkas som att när den produktiva kraften som makten liknas vid möter på motstånd som 

inom boendets ramar inte kan hanteras, så har personalen en möjlighet att placera om den 

person som utgör hindret. Detta kan ses som ett exempel på hur makten kan verka både som 

en produktiv och en förtryckande kraft. 

 

5.2 Relationer 

5.2.1 Grupper 

Flera av respondenterna beskriver att det som är bra med att bo tillsammans som ungdomar på 

HVB-hem gör är att de har varandra. P2 beskriver det som att: “det är positivt för att de 

behöver varandra, den här samhörigheten, de kommer lite från samma sak många av dem så 

där behöver de varandra. Det blir ju liksom som en familj, de kallar varandra för bröder och 

systrar”. B2 uttrycker att det var bra utifrån att ungdomarna hade varandra och att när hen 

sedan fick egen lägenhet blev mer ensam. B2 beskriver vilka personer hen såg som viktigast: 

 

Ja.. vännerna, de som bodde där. För personalen fanns ju där alltid också men det var 

inte så att vi hade kontakt med dem hela tiden. Däremot ungdomarna som bodde där 

var typ ens bror eller ens syster. Så vi löste många problem emellan oss utan att gå till 

personalen, gå till nån annan, nån vuxen utan vi försökte fixa det själva, emellan oss 

(B2). 

 

Detta kan förstås som att relationerna på boendena ungdomarna emellan är betydelsefulla. 

Utsagorna i citaten ovan kan förstås utifrån det som Lidskog och Deniz (2009) beskriver som 

kollektiv identitet. På grund av delade erfarenheter kan ungdomarna uppleva en samhörighet 

som kan medföra exempelvis normer som delas. Respondenterna beskriver att det finns en 

gemenskap mellan dem som bor tillsammans som kan förstås som en kollektiv identitet 

mellan ungdomarna som delar vardagen och vissa erfarenheter.  

 

Samtliga intervjuade uppger att det förekommer grupperingar på boendena ungdomarna 

emellan. Det finns dock skillnader i hur respondenterna uppfattar att eventuella grupper 

bildas. Av den intervjuade personalen uppger fler att grupperingarna på boendena främst 

grundar sig i ungdomarnas nationalitet: “De här som är från samma land de umgås ju mest 

tillsammans, sen kan de ju prata med vissa av de andra ibland, men det är ganska 

grupperat... “(P3). 

 

Fler av respondenterna ger även uttryck för att grupper baserade på nationalitet beror mycket 

på att ungdomarna söker sig till dem som pratar deras eget språk. Både P1, P2 och P4 liknar 

det vid hur svenskar skulle agera om de själva hamnade i ett annat land: 

 

...det är ju som det där klassiska skolboksexemplet, alla svenskar som flyttar till 

Mallorca. De umgås med andra svenskar och det kan vara tryggt att ha nån från sitt 

eget land här som man kan prata med, som pratar samma språk...(P4). 
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Det som berättas om att ungdomarna ofta umgås med andra ungdomar från deras eget land 

kan förklaras med det Hylland Eriksen (2004) beskriver som trygg socialitet. När ungdomarna 

är tillsammans med personer från sitt eget land är det möjligt att de upplever en känsla av 

trygg socialitet, det vill säga att de behärskar de kulturella uttrycken, de kan agera intuitivt 

och alla deltagare tolkar situationer och handlingar på samma sätt. Att umgås med personer 

från sitt eget land skulle kunna vara ett sätt för ungdomarna att agera för att skapa en trygg 

socialitet mitt i en på många sätt otrygg tillvaro. Hylland Eriksen (2004) skriver att en 

reaktion på otrygg socialitet ofta är att försöka göra det otrygga tryggt. Att söka sig till 

personer och grupper som känns förutsägbara, exempelvis på grund av att de uttrycker sig på 

samma språk, mitt i en i övrigt oförutsägbar situation kan ge ungdomarna en ökad känsla av 

trygghet och känsla av tillhörighet.   

 

En av respondenterna som tidigare bott på HVB-hem berättar att hen från början var den enda 

från sin egen nationalitet när denne kom till boendet. På boendet fanns dock några ungdomar 

som kom från respondentens grannland och hen då valde att umgås med dessa: "... för vi har 

ändå relationer, vi är grannländer och så, så man kan ju skoja på ett helt annat sätt" 

(B1).  När det sedan efter en tid flyttade in en ungdom från samma land som respondenten 

berättar hen att de då kunde skratta tillsammans, prata sitt eget språk, äta tillsammans och på 

så sätt utöva sin kultur. Samma respondent berättar även att på helgerna ansvarade var och en 

själv för att laga sin egen frukost. Dock beskriver respondenten att hen tyckte att det kändes 

konstigt att äta ensam eftersom hen från sitt land var van vid att äta tillsammans med andra. 

Därför valde respondenten ofta att äta tillsammans med de ungdomar på boendet som hade 

liknande kultur. Respondenten berättar att när hen äter tillsammans med personer som 

kommer från samma kultur brukar de äta med händerna och att det inte är något konstig med 

att smaka mat från varandras tallrikar, vilket hen tänker att personer som kommer från Sverige 

skulle reagera på: 

 

… jag kan inte äta från någon annans mat och fråga: kan jag äta från din mat? Då 

undrar de varför jag vill smaka deras mat? Men med mina vänner så behöver jag inte 

ens fråga, det är typ en helt annan sak för mig (B1). 

 

De två ovan nämnda citaten går i linje med det flera ur personalen uttrycker om att 

ungdomarna ofta umgås med personer från samma land eller med de som pratar samma språk. 

Även här kan kopplingar göras till trygg socialitet. Respondenten behöver inte fråga, inte 

förklara sig och inte känna sig annorlunda när hen äter med händerna och smakar mat från 

personer som också har med sig detta från sitt hemland. Det kan därför sägas att respondenten 

i detta sammanhang behärskar det kulturella uttrycket, vilket kan vara en anledning till att 

respondenten vid frukostsituationen valde att sätta sig med andra som behärskar samma 

kultur. Det samma kan sägas om det respondenter berättar om att umgås med personer från 

grannlandet eller det egna hemlandet. Hen kan då agera intuitivt, exempelvis genom att 

skämta och skratta utan att behöva tänka sig för. Det som har beskrivits ovan gällande grupper 

på boendena kan också tolkas utifrån begreppet kollektiv identitet. Eftersom det är känslor av 

trygghet och tillhörighet som skapar en kollektiv identitet med en viss grupp, kan sådant som 

gemensamt språk och gemensamma seder sägas bidra till en sådan tillhörighet. Detta kan 

jämföras med det som Ní Raghallaigh och Gilligan (2010) beskriver i sin studie om att något 

som hjälper ungdomarna att behålla en känsla av identitet är att bland annat umgås med 

personer från sin egen kultur och att tala sitt språk.  

 

Trots det som beskrivs ovan uppger B1 och B2 att grupperna på boendet inte i första hand 

grundar sig i ungdomarnas nationalitet. Båda respondenterna uppger att nationalitet inte var 
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det avgörande för vem de umgicks med på boendena. Istället säger de att gemensamma 

intressen var det avgörande samt en känsla av att tänka likadant. B2 poängterar att hen var 

god vän med ungdomar på boendet som kom från andra länder än B2. B1 säger att det fanns 

tre personer från hens grannland på boendet och att de hade liknande kultur som hen, men att 

det bara var en av dem som B1 upplevde hade liknande intressen och samma stil som hen: 

"...de andra två var mer typ stängda och mer på boendet. Skola, hem, skola, hem hela tiden 

typ. Och jag är inte sån" (B1). 

 

…det var inte så att bara för att vi var från olika länder så fick de inte komma in i olika 

grupper utan den gruppen jag var med, den där killen från Nigeria var med i den. Vi 

var vänner, vi gick runt, vi umgicks och så. Han var med i gruppen…/…Det var inte så 

att afghaner var med afghaner, somalier med somalier, det var inte så. Mer från 

intresse och vad man tyckte om att göra (B2). 

 

Citaten från B1 och B2 tydliggör det faktum att de själva inte upplever att nationaliteten var 

det avgörande för vilka de valde att umgås med på boendet. Det dessa respondenter berättar 

kan tolkas utifrån det Lidskog och Deniz (2009) beskriver om kollektiv och individuell 

identitet. Det kan ses som att det är viktigt för respondenterna att poängtera att de inte kan 

klumpas ihop med de andra ungdomarna från samma land, enbart på basis av att de kommer 

från samma land. Som B1 säger så är hen inte ”sån”, det vill säga B1 ser en skillnad i 

identiteten, hur man är, mellan sig och två av de personer som kommer från hens grannland 

och därmed är de på boendet som hen kan sägas ha närmast kulturell anknytning till. Det kan 

tolkas som att B1 har en individuell identitet som hen uppfattar allt för olik övriga individer 

på boendet som kommer från samma land eller grannlandet för att uppleva en kollektiv 

identitet med dessa personer. B1 poängterar att det avgörande för vem hen väljer att umgås 

med är en gemensam stil och liknande intressen, vilket kan tolkas vara samma sak som att 

uppleva en kollektiv identitet med andra. Det kan sägas att upplevelsen av den individuella 

identiteten skiljer sig för mycket från identiteten hos de övriga från samma land eller 

grannlandet för att B1 ska uppleva en känsla av kollektiv identitet med dem. Det B1 och B2 

berättar kan ses som exempel på hur sociala praktiker är med och bär upp föreställningar om 

ens individuella och kollektiva identitet eftersom gemensamma intressen och liknande syn på 

världen beskrivs som en grundläggande faktor för vilka de umgicks med på boendet. Sociala 

praktiker kan utifrån dessa utsagor och i denna kontext sägas vara viktigare för 

respondenterna än var man kom ifrån när det gäller bildandet av grupper på boendena. Det B1 

och B2 beskriver om att det inte var nationaliteten var avgörande för vilka de umgicks med 

kan kopplas till det Söderqvist (2013) studie visar om att ungdomarna upplever att de inte 

alltid har något annat gemensamt med andra boende än att de kommer från samma land.  

 

Eftersom ungdomarna bor tillsammans delar de således vardagen till stor del med varandra. 

En personal berättar om att boendeformen kan medföra ett grupptryck bland ungdomarna och 

att känslor lätt förstärks i gruppen. Respondenten berättar även att det på grund av att 

ungdomarna lever så tätt inpå varandra kan vara svårt att skilja sina egen känslor från andras 

och att beteenden kan smitta: 

 

...men vad tycker egentligen jag, eller är det hans känslor och åsikter jag går och bär 

på.../...Jag tror det är svårt att bryta sig ur det där och att beteenden smittar väldigt 

mycket, särskilt dåliga beteenden, självskadebeteende eller annat (P2). 

 

Det som respondenten uttrycker ovan kan förstås utifrån det som Lidskog & Deniz (2009) 

beskriver som kollektiv respektive individuell identitet. Boendeformen, att bo med så många 
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andra, kan tolkas påverka ens identitet utifrån att ungdomarna har svårt att urskilja sig från 

gruppen. Personalen uttrycker att det kan vara svårt för ungdomarna att veta vad som är ens 

egna känslor och åsikter och att beteenden smittar. I och med detta kan det bli svårt för 

ungdomarna att särskilja den individuella identiteten från den kollektiva identiteten. Att 

beteenden smittar kan förstås utifrån att ungdomarna i enlighet med en kollektiv 

identitetsteori kan riskeras uteslutas ur gruppen om den individuella identiteten går för mycket 

emot den kollektiva. Grupptrycket hindrar ungdomarna att särskilja sig från gruppen eftersom 

att ungdomarna vill vara en del av gruppen och att det i den miljön de bor i kan bli svårt att 

undersöka vad som är ens individuella identitet och vad som är ens kollektiva. 

 

5.2.2 Personal 

Samtliga respondenter nämner att varje ungdom på boendena har en eller två mentorer som då 

och då har enskilda samtal med ungdomarna och är tänkt att vara den personal som ska stötta 

sin ungdom extra. En intervjuad personal säger: “Ja som mentor så är man ju, ja vi blir ju en 

extra mamma och pappa, det är ju vi som ska stå dem närmast (P1)”. En annan personal som 

intervjuats berättar att det är viktigt att som personal hitta en balans mellan att skoja och 

skämta med ungdomarna och att visa att man också kan vara allvarlig, ställa krav och finnas 

där när det är tungt för ungdomarna. Hen talar även om vikten av att visa att man lyssnar på 

ungdomarna och tar det de säger på allvar för att på så sätt skapa bra relationer:  

 

...om de ber mig om någonting och sen nästa dag vi ses i korridoren så kanske jag har 

löst det eller hittat en kontakt.../...Då tror jag att de känner sig sedda, hörda och då 

vinner du också den här relationen med ungdomarna (P4). 

 

Som nämnts i tidigare avsnitt kan grupptryck hindra ungdomarna från att utveckla och urskilja 

sin individuella identitet. Det kan tolkas som att personalen här har en viktig roll för att hjälpa 

och stötta ungdomarna till att våga och kunna utveckla sin individuella identitet. P4:s citat kan 

ses som ett exempel på hur ungdomarnas förutsättningar för att utveckla sin individuella 

identitet kan stärkas eftersom de blir sedda som individer med individuella behov. Om 

ungdomarna upplever att de har stöd från trygga vuxna är det möjligt att de även kan våga gå 

emot den kollektiva identiteten till förmån för sin individuella identitet.  Flera studier pekar på 

att ungdomarna behöver relationer med stödjande, trygga vuxna. Bland annat framhävs vikten 

av daglig kontakt med stödjande vuxna (Carlson, Cacciatore & Klimek, 2012) samt behovet 

av att bli lyssnad på och att få stöd av vuxna (O´Toole Thommessen, Corcoran & Todd, 

2015). Utifrån det som framkommer ovan kan det tolkas som att personalen är medvetna om 

vikten av stödjande vuxna och att personalen kan fungera som sådana. Utövandet av 

mentorskapet kan ses som en metod som syftar till att varje ungdom på boendet får denna typ 

av relation med någon ur personalen. 

 

Som tidigare nämnts skiljer det sig åt hur olika personal bemöter olika ungdomars önskemål 

och behov och P2 berättar att de kan bero på vilken personal som möter ungdomarnas behov 

och hur denne uppfattar det. B1 ger ett exempel på något som hände under ett läkarbesök då 

hens mentor följde med. B1 upplevde att sköterskan ställde många frågor om familj och 

bakgrund, vilket hen inte tyckte att sköterskan hade med att göra: "...sen började hon komma 

in på min familj och då tyckte jag att det var obehagligt och han märkte det fast han var 

tyst..." (B1). Mentorn, som var tyst under besöket, tog dock upp händelsen med B1 efter 

läkarbesöket och bekräftade att han tyckte att det var konstigt att sköterskan frågat så mycket 

om B1:s familj. "Då tänkte jag bara herregud typ, du kunde ha pratat då, varför ska du prata 

nu? (B1)".  
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Det B1 beskriver kan ses som ett exempel på hur hen upplevde att mentorn inte var en trygg 

vuxen som stöttade. Istället upplevde sig B1 sviken av mentorn då denne uppfattade att B1 

var obekväm och ändå inte gjorde något för att hjälpa till. Enligt tidigare forskning är 

personalen en av de viktigaste resurserna för socialt stöd för ungdomen (Mels, Derluyn & 

Broakert, 2008). Trots att det kan förstås som att mentorskapet är till för att främja att varje 

ungdom får en trygg relation till åtminstone en personal, kan det utifrån ovanstående förstås 

vara av vikt att mentorn inte ses som den enda personal som ska skapa en god relation till sin 

ungdom. Här framkommer att B1 saknar det sociala stödet från sin mentor som hen hade 

behövt, vilket kan vara svårt för ungdomarna själva att uttrycka. Därför kan det sägas vara av 

vikt att inte anta att mentorn är den som har närmast relation med ungdomen. 

 

5.2.3 Aktiviteter 

I det empiriska materialet framkommer att aktiviteter som utfördes på boendet var 

betydelsefullt för relationerna på boendet. P3 berättar om ett tillfälle när all personal och 

samtliga ungdomar genomförde en gemensam aktivitet ”Och det tyckte jag var bra för det 

blir ju ändå lite stärkande allihopa.../...man skrattar och har roligt tillsammans, som en grupp 

mer än som bara några personal och några killar i taget”. Från fler av respondenterna 

framkommer att fotboll är en aktivitet som anordnas på boendena. P1:s uppfattning är att de 

flesta ungdomarna som regel gillar fotboll men att det finns undantag. P1 beskriver vidare att 

det finns möjligheter att på egen hand utöva andra aktiviteter vilket personalen uppmuntrar 

ungdomarna till, men säger även: “Fast när de blir själva då så blir det inte så långvarigt, 

utan de är ganska kamratberoende...”. B2 beskriver att fotboll var den enda aktiviteten som 

erbjöds på boendet och undrar varför det inte fanns andra sporter eftersom att alla inte ville 

spela fotboll. Hen uttrycker att en del följde med för att det inte erbjöds någon annan aktivitet. 

B2 beskriver vidare att det fanns grupperingar på boendet men att aktiviteter bidrog till att få 

ihop alla ungdomarna på boendet som grupp: "Men ändå när det var fotboll och så var alla 

tillsammans, vi försökte komma på aktiviteter tillsammans om det inte fanns nåt från boendet" 

(B2). 

 

B2:s funderingar illustrerar aktiviteternas betydelse för relationerna på boendena. Som 

framkommit tidigare i analysen var delade intressen något som påverkade hur grupperna såg 

ut. Grupptillhörigheten med personer som delar intresse kan förstås utifrån det som Lidskog 

& Deniz (2009) beskriver som kollektiva respektive individuella identiteter. Utifrån det som 

B2 problematiserar ovan, att fotboll var enda aktiviteten som anordnades på boendet, kan det 

tolkas som att de personer som inte var med i den gruppen med en kollektiv identitet riskerade 

att hamna utanför den gruppen. Citatet från P1 illustrerar att ungdomarna är kamratberoende 

vilket kan förstås utifrån det som Lidskog & Deniz (2009) beskriver om risken att uteslutas 

från gruppen om den individuella identiteten bryter för mycket mot gruppens normer. B2 

beskriver att fotbollen fick ihop ungdomarna som grupp. Utifrån det kan det tolkas som att 

ungdomarna kanske inte vill skilja sig för mycket från gruppen vilket  kan medföra att de inte 

fortsätter på andra aktiviteter än fotboll. Det kan således förstås som att de aktiviteter som 

boendena erbjuder har betydelse för ungdomarnas relationer utifrån behovet av att uppleva en 

kollektiv identitet med gruppen. Det kan sägas att behovet av en grupptillhörighet kan 

medföra att en del ungdomar medverkar i aktiviteter inte främst utifrån eget intresse utan för 

att inte särskilja sig för mycket från resten av gruppen. Det B2 beskriver kan också förstås 

utifrån det som Mels, Derluyn och Broekaert (2008) belyser i sin studie om att aktiviteterna 

har en förmåga att skydda ungdomarna från stress och att utövandet av fritidsintressen har 

visat sig vara en handlingsstrategi som ungdomarna använder sig av för att hantera sin nya 

tillvaro. Utifrån att aktiviteterna har en sådan viktig funktion kan det tolkas som att 
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ungdomarna deltog i exempelvis fotboll om det var den enda aktiviteten som erbjöds då 

aktiviteterna i sig fyller en funktion för ungdomarnas välbefinnande. 

 

6 Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka erfarenheter som finns hos personal på 

HVB-hem för ensamkommande ungdomar samt erfarenheter från personer som tidigare bott 

på HVB-hem i fråga om de boendes möjligheter till delaktighet och relationer på boendet. Vi 

kommer att inleda med några centrala resultat från det empiriska materialet. Det framkommer 

att samtliga respondenter upplever att ungdomarna har viss möjlighet att vara delaktiga men 

att det även finns begränsningar för denna delaktighet samt att möjligheterna för delaktighet 

påverkas av relationerna på boendet. I materialet framstår husmöten som ett viktigt forum för 

ungdomarna att uttrycka sina åsikter. Det empiriska materialet visar också att personalen ser 

det som del av sitt uppdrag att lära ungdomarna om hur det svenska samhället fungerar i syfte 

att hjälpa dem att klara sig bättre i samhället. Av det empiriska materialet framgår även att 

erfarenheten är att det finns en viss samhörighet mellan ungdomarna på boendena men att det 

även finns grupperingar. Det finns skilda uppfattningar mellan personal och ungdom om hur 

dessa grupper skapas. Slutligen har det framkommit att aktiviteter har en påverkan för 

ungdomarna och deras relationer. Nedan kommer de två frågeställningar som studien utgått 

från att fortsätta diskuteras samt relateras till den tidigare forskningen. 

 

6.1 Hur upplever personal och före detta boende möjligheter till delaktighet på HVB-hem 

för ensamkommande ungdomar? 

Det framkommer att personalen har en ambition och en önskan om att ungdomarna ska vara 

delaktiga i beslut som fattas på boendena. Husmöten framträder som ett betydelsefullt forum 

där personal och ungdomar kan mötas och där ungdomarna får utrymme att uttrycka sina 

åsikter och ta del av information. På husmöten har ungdomarna tillgång till tolk på sitt eget 

språk vilket kan sägas öka delaktigheten, då det framkommer att kommunikationssvårigheter 

kan medföra minskad delaktighet. Trots att några respondenter uppger att ungdomarna under 

dessa möten inte alltid våga ta upp saker som de sagt innan att de ska göra och att alla förslag 

och åsikter inte kan tillgodoses så framstår mötena ändå som ett forum som är utformat för att 

ungdomarna ska ha möjlighet att vara delaktiga, göra sina röster hörda och bli lyssnade på. En 

av de före detta boende uttrycker att hen under husmötet hade möjlighet att framföra åsikter 

och frågor och upplevde därigenom att hen fick vara med och bestämma till viss del. Detta 

kan jämföras med Lundberg och Dahlquists (2012) studie i vilken det konstateras att det är 

viktigt för ungdomar att få vara med och besluta om sådant som rör dem själva på boendet. 

Det kan alltså sägas att husmöten är ett viktigt forum för ungdomarna att uttrycka sina åsikter 

och att det är viktigt för ungdomar att få vara delaktiga i frågor som rör dem. Här kan dock 

betydelsen av att ungdomarna upplever att de har välfungerande relationer med stödjande 

vuxna som lyftas fram som en viktig faktor för att främja deras delaktighet, så att de kan 

uttrycka sina åsikter till dem i de fall husmötet upplevs skrämmande.  

 

Det framgår att möjligheten till delaktighet på boendet varierar beroende på situation. Flera 

utsagor tyder på att ungdomarna i vissa situationer, exempelvis vid husmöten, ges möjlighet 

att uttrycka sina åsikter, men att det sedan är upp till personalen att besluta om att tillgodose 

dessa eller inte. Dessa beslut kan grunda sig på olika faktorer. Det nämns bland annat att de 

rent praktiska möjligheterna och begränsningarna personalen upplever att de har, exempelvis 

ekonomi eller tillgången till tolk, kan spela en avgörande roll. Det kan även ha betydelse 

vilken personal det är som som tar emot åsikten och vad denne väljer att göra med 

informationen, vilket kan jämföras med det Kaukko och Wernersjö (2016) skriver om att 
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ungdomar på HVB-boende upplever att deras möjligheter till delaktighet är rörlig och 

föränderlig i interaktion med ungdomar och vuxna i sin vardag. Därför menar forskarna att det 

är viktigt att uppmärksamma vad varje enskild ungdom behöver i sin vardag. Utifrån detta kan 

sägas att en faktor som kan påverka hur personalen tillmötesgår ungdomarnas åsikter är hur 

relationen mellan ungdomen och personalen ser ut, vilket kommer att diskuteras ytterligare 

nedan. Trots att det finns tillfällen för ungdomarna att uttrycka sina åsikter rörande beslut som 

fattas på boendena och tillfällen då personalen tillgodoser deras önskemål framkommer på det 

stora hela att personalen är de som fattar de slutgiltiga besluten. En del respondenter upplever 

även att vid vissa tillfällen när ungdomarna ges utrymme att vara med och bestämma så tar de 

inte den chansen. Det kan naturligtvis finnas många olika anledningar till att de avböjer att 

vara med och bestämma, men utifrån vad som framkommit i denna studie kan en möjlig orsak 

vara att ungdomarna inte ser någon mening i att uttrycka sin åsikt eftersom de inte vet om det 

kommer att fästas någon vikt vid detta. 

 

I analysen presenteras inga exempel som kan liknas vid steg sju och åtta i Arnsteins (1969) 

delaktighetsstege, delegerad makt och medborgarkontroll. Inom dessa två steg anses 

människor vara delaktiga respektive fullt delaktiga i beslutsfattande. Det har dock inte 

framkommit några exempel i empirin som kan liknas vid dessa steg. En fråga som kan 

diskuteras ytterligare är huruvida det är önskvärt att uppnå full delaktighet enligt Arnsteins 

modell för ungdomarna på HVB-boenden. Eftersom att det rör sig om ungdomar under 18 år, 

vilka enligt svensk lag betraktas som barn behöver dessa omsorg och vägledning av trygga 

vuxna. Att som ungdom inte uppnå full delaktighet enligt Arnsteins modell kan anses vara 

den typ av maktföhållande som vanligtvis råder mellan en ungdom och dennes 

vårdnadshavare. Om detta jämförs med det Kaukko och Wernersjö (2016) beskriver om de 

olika lägen som ungdomar positionerar sig själva i, i förhållande till delaktighet på boendena 

kan det sägas att det i denna studie framkommer exempel på tillfällen då personalen uppfattar 

att ungdomarna är nöjda med den grad av delaktighet som erbjuds dem. Enligt forskarna ses 

pålitliga vuxna här som en förutsättning för att främja ungdomarnas delaktighet. I denna 

studie finns dock även exempel på då ungdomarna utmanar maktrelationen till personalen och 

efterfrågar större inflytande. Utifrån tidigare forskning framkommer att det är viktigt för 

tillhörigheten att ungdomarna upplever att de har inflytande och är delaktiga (Lundberg och 

Dahlquists, 2012). Det är också viktigt, vilket diskuteras nedan, att ungdomarna får den hjälp 

av vuxna som de behöver för att lära sig hur samhället fungerar och efterhand klara sig själva. 

Utifrån detta anser vi det vara rimligt att steg sju och åtta på Arnsteins delaktighetsstege inte 

uppnås på boendena. Mot bakgrund av att delaktighet är en viktig faktor för ungdomarna samt 

det faktum att det framgår att ungdomarna på boendena i vissa sammanhang utmanar 

maktrelationerna med syfte att uppnå större delaktighet, anser vi dock att det är rimligt att 

nivån av delaktighet på boendena i största möjliga utsträckning bör hålla sig på en nivå som 

kan liknas vid steg sex, partnerskap, på Arnsteins stege. Det kan alltså sägas att på grund av 

att det handlar om ungdomar kan full delaktighet inte anses som rimlig, men som forskning 

pekar på har en hög grad av delaktighet betydelse för ungdomarna. 

 

Gällande det som framkommer angående det uttalade syfte som finns från personalens håll 

om att ungdomarna ska lära sig att bli självgående så att de är redo när de flyttar till 

stödboende, framgår att personalens intentioner är att de vill att ungdomarna ska klara sig bra 

i det svenska samhället när de sedan måste stå på egna ben. Personalens inflytande över 

ungdomarna är i sig inte uppseendeväckande, utan kan ses som det som ovan beskrivs 

angående relationen mellan ungdomar och vuxna. Däremot är det värt att uppmärksamma det 

faktum att en av de före detta boende ger uttryck för andra vägar att lära sig hur det svenska 

samhället fungerar än just personalens förmedlande av kunskap. Detta väcker tankar om det 
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kan finnas alternativa sätt för ungdomarna att lära sig att bli mer självständiga. Att få fler 

perspektiv, och att dessutom lära sig av dem som har gjort samma resa in i det svenska 

samhället som dessa ungdomar, kan till viss del jämna ut maktföhållandet mellan ungdomarna 

och personalen. Det kan också leda till att ungdomarna får fler möjligheter att ta till sig och 

tillgodogöra sig kunskaper som kan leda till en större självständighet. Det framkommer i 

tidigare forskning att stöd från vänner med liknande erfarenheter som ungdomarna kan ses 

som en skyddsfaktor (O´Toole Thommessen, Corcoran & Todd, 2015) samt att kontakt med 

den egna etniska gruppen är en viktig resurs för socialt stöd (Mels, Derluyn & Broekaert, 

2008), vilket gör att ett lämpligt alternativ kan vara att på något sätt samarbeta med personer 

med egen erfarenhet av att komma till Sverige som ensamkommande. 

 

Åsikter rörande maten på boendena är ett återkommande tema, vilket gör att det framstår som 

viktigt för ungdomarna. De före detta boende uttrycker att maten på boendena skiljde sig från 

den mat de var vana att äta och att det både krävdes tid att vänja sig och fanns en önskan om 

att ibland få äta mat från sin egen kultur på sitt eget sätt. Detta överensstämmer med det som 

framkommer i Hopkins och Hills (2010) studie om att ungdomar har en önskan om att kunna 

laga egen mat på boendena för att ha möjlighet att äta mat kopplad till sin egen kultur. Ní 

Raghallaigh och Gilligan (2010) nämner även att äta mat från sin egen kultur som ett sätt 

genom vilket ungdomarna kan upprätthålla kontinuitet i ett förändrat sammanhang och 

behålla en känsla av identitet. Det finns olika exempel på hur man på boendena arbetar med 

dessa frågor, alltifrån att ungdomarna inte har något inflytande över vad som serveras till att 

ungdomarna är med och lagar maten och har inflytande över vad som serveras. Samtliga 

respondenter beskriver att ungdomarna har möjlighet att vid något tillfälle handla och laga 

egen mat. Detta kan jämföras med det Lundberg och Dahlquist (2012) beskriver om 

kopplingen mellan ungdomarnas inflytande över matfrågor och känslan av delaktighet.  

 

6.2 Hur upplever personal och före detta boende att de boende skapar och påverkas av 

relationer på HVB-hemmen? 

Det har framkommit att relationen mellan personal och ungdom ibland påverkar hur 

ungdomarnas behov bemöts. En bra relation med personal kan skapa möjligheter för 

ungdomen att kunna uttrycka sina önskemål och behov till personalen. Som framkommit har 

tidigare forskning visat att personal kan fungera som pålitliga vuxna som kan verka för att 

ungdomarnas delaktighet främjas (Kaukko & Wernersjö, 2016). Om denna relation inte finns 

kan således ungdomens möjligheter till delaktighet begränsas. Mentorskapet är något som 

lyfts fram som en viktig relation för ungdomarna samt att hur ungdomarnas önskemål 

tillmötesgås kan skilja sig mellan olika mentorer och olika personal. Utifrån detta uppfattar vi 

att ett mentorskap som inte fungerar kan få konsekvenser för ungdomens möjligheter till 

delaktighet. I och med att mentorer har lyfts fram som personer som ska vara ett extra stöd för 

ungdomen är det troligt att relationen mellan ungdomen och dennes mentor samt hur mentorn 

agerar i förhållande till ungdomens behov har en betydelse för ungdomens möjlighet till 

delaktighet. Således kan relationen till personal och i synnerhet mentorn ha en betydelse för i 

vilken utsträckning ungdomarna är delaktiga.  

 

Det framkommer av analysen att det finns en viss samhörighet mellan ungdomarna på 

boendena. Flera av respondenterna beskriver gemenskapen med de andra ungdomarna på 

boendet som positiv. Detta kan jämföras och förstås utifrån det som tidigare forskning visar 

att stöd från vänner med liknande erfarenheter kan utgöra en skyddsfaktor för ungdomarna 

(O´Toole Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). Ungdomarna som bor på boende har 

liknande erfarenheter av att ha flytt och befinner sig i en liknande situation vilket kan bidra till 

en form av samhörighet ungdomarna emellan. Det kan också jämföras med tidigare forskning 
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som pekar på att kontakten med den egna etniska gruppen utgör ett socialt stöd för 

ungdomarna (Mels, Derluyn, Broekaert, 2008). Kontakt med personer från den egna etniska 

gruppen var något som i empirin framstod vara av betydelse för de respondenter som själva 

bott på HVB. Det finns således en viss samhörighet mellan ungdomarna som bland annat 

grundar sig i att de delar liknande erfarenheter. 

 

Det framkommer också av empirin att det på boendena finns grupperingar bland ungdomarna. 

Det intressanta är att hur de olika grupperna uppstår och vad de olika grupperna grundar sig i 

finns det skilda uppfattningar om. Den främsta skillnaden består av att de respondenter som 

tidigare bott på HVB-boende beskriver likheten mellan gruppens medlemmar utifrån hur man 

är som person och intressen som den främsta orsaken till grupperingar och vem de umgås 

med, medan flera av de respondenter som arbetar på boende beskriver grupperna som främst 

uppdelade utifrån nationalitet och framhäver språket som en viktig del i detta. Flera av 

respondenterna beskriver att språket har en betydande roll för relationerna men de 

respondenter som själva bott på boende framhäver även andra saker såsom sätt att vara och 

gemensamma intressen som betydelsefulla för hur grupperna skapas. Det som framkommer i 

analysen kring att ungdomarna upplevde att grupperna främst grundade sig i gemensamma 

intressen och sättet att vara på kan jämföras med tidigare forskning som pekar på att 

ungdomar ibland inte upplevde att de hade något gemensamt med de andra boende förutom 

att de kom från samma land (Söderqvist, 2013). 

 

Ett sätt att förstå skillnader i uppfattningar om hur grupperna skapas kan vara att likhet i 

exempelvis gemensamt språk är lättare att se utifrån medan gemensamma intressen och likhet 

i sättet att vara är svårare att identifiera för någon utanför. De skilda uppfattningarna kan även 

förstås utifrån det Lidskog och Deniz (2009) skriver om kollektiv identitet och känslan av 

tillhörighet till ett visst socialt sammanhang. Medan fler av respondenterna ur personalen ser 

de yttre faktorerna, så som språk och nationalitet, som betydelsefulla ser de före detta boende 

snarare sociala praktiker som det som binder dem samman. Det kan sägas att de före detta 

boende har en djupare inblick i vilka faktorer som spelat in i fråga om vilka de umgicks med, 

eftersom att detta hör ihop med deras identitet och den kollektiva identitet som de upplevde i 

sin grupp. Det är troligt att språk och nationalitet kan vara faktorer som har en påverkan, men 

att dessa är långt ifrån de enda faktorerna, vilket är svårare för personalen att uppfatta 

eftersom att det inte handlar om deras identitet. Skillnaden i uppfattningen av hur grupperna 

på boendet uppstår kan alltså förklaras utifrån att personalen ser på gruppen utifrån och ser de 

yttre faktorerna medan de före detta boende ser på gruppernas inre faktorer och sociala 

praktiker utifrån egen erfarenhet och uppfattning om sin egen identitet.   

 

Det framkommer också av analysen att aktiviteter har en betydande roll för ungdomarnas 

relationer. Fotboll är en vanlig aktivitet vid de olika boendena och det framkommer inte så 

många andra aktiviteter som ungdomarna ägnar sig åt. B2 beskrev att utövandet av aktivitet, 

fotboll var ett sätt att få ihop gruppen. Att de flesta spelade fotboll skulle kunna bero på 

utifrån att boendena främst anordnar fotboll och att de ungdomar som vill utföra andra 

aktiviteter begränsas av att de gärna vill vara en del av övriga gruppen. Detta kan förstås 

utifrån det som Lidskog & Deniz (2009) beskriver om att den individuella identiteten bryter 

för mycket mot den kollektiva identiteten finns risk att uteslutas. 

 

Det framkommer av empirin att det faktum att ungdomarna hade varandra på boendena 

upplevdes ha en positiv verkan för dem. B2 uttrycker att hen blev mer ensam efter flytt från 

boende vilket går i linje med vad tidigare forskning visar. Tidigare forskning visar att 

ungdomar vid flytt från boendena kan uppleva att det faktum att aktiviteter främst är kopplade 
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till vilka aktiviteter boendena ordnar medför att de inte lär känna så många andra. Detta 

medförde i sin tur att bristen på socialt nätverk blev tydligt när de flyttade från boendet 

(Söderqvist, 2013). Vilka aktiviteter boendena anordnar kan således förstås ha betydelse för 

ungdomarnas relationer på så sätt att utformningen av aktiviteter påverkar ungdomarnas 

möjligheter till relationer med andra. B2 problematiserar det faktum att fotboll var den enda 

aktiviteten som anordnades. Frågan är dock om det skulle vara möjligt att anordna aktiviteter 

som passar alla då det av ekonomiska och tidsmässiga skäl kan tänkas vara svårt. Det är 

möjligt att fotboll är den aktivitet som flest ungdomar vill göra och på så sätt förståeligt att 

boendena främst anordnar det. Att aktiviteter är betydelsefullt är även i linje med det som 

tidigare forskning visar att aktiviteter vid boendet bör främjas då de kan minska stress hos 

ungdomarna (Mels, Derluyn & Broekaert, 2008). Det är möjligt att ett bredare utbud av 

aktiviteter som kan utföras i grupp skulle kunna tillfredsställa fler ungdomar och samtidigt få 

ungdomarna att känna tillhörighet med en grupp. En sådan möjlighet vad gäller aktiviteter 

skulle möjligen kunna tillmötesgå det som tidigare forskning av Lundberg & Dahlquist (2012) 

visar att utformandet av boendena i större utsträckning bör utgå från individens behov.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns ett behov av att låta ungdomarnas röster bli hörd 

(Wernesjö, 2011, O´Toole Thommessen, Corcoran och Todds 2015). Den här studiens 

empiriska material har visat att uppfattningar om hur grupper skapas skiljer sig mellan 

personal som intervjuats och de ungdomar som tidigare bott på HVB, vilket tydliggör vikten 

av att ungdomarna får utrymme att tala för sig själva. Lundberg & Dahlquist (2012) belyser 

att ungdomarna bör få sina röster hörda i framtida studier för att få en inblick i deras vardag. 

Vi anser därför att det är av vikt att synliggöra ungdomarna själva och deras upplevelser av 

sin vardag på HVB i vidare forskning. Ett annat förslag till vidare forskning är att ytterligare 

undersöka hur personer som tidigare bott på HVB för ensamkommande ungdomar har upplevt 

sin situation samt vad de har för erfarenheter av tiden på boendet. Så som det resonerats kring 

i denna studie så kan det finnas fördelar med att intervjua personer som har befunnit sig i 

denna situation men som inte gör det längre. Dessa personer kan därmed ha en viss distans till 

sina upplevelser och möjlighet till att se på tiden på boendet i ett större sammanhang. Vi ser 

alltså att det kan vara förtjänstfullt i vidare forskning att i större utsträckning ta del av 

erfarenheter och tankar både från ungdomar som bor på HVB och från personer som tidigare 

bott på HVB för att få en större förståelse för deras situation.   
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8 Bilagor 

8. 1 Bilaga 1: Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att delta i denna C-uppsats. Jag har fått information om studiens 

syfte och är medveten om att jag deltar frivilligt samt att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan några negativa konsekvenser. Information som framkommer under intervjun 

kommer inte att användas till annat än denna C-uppsats och vid färdigställandet av denna 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Information som framkommer under intervjun 

kommer att hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte får del av det. Min identitet kommer 

inte röjas under arbetsprocessen eller i C-uppsatsens slutresultat. Jag är medveten om att 

slutresultatet är offentligt. 

Ort och datum 

 

 

Respondent 

 

 

Studenter 

 

 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide – personal 

Orientering: 

Vad roligt att vi får intervjua dig! Vi går på Socionomprogrammet termin 6 och skriver vår C-

uppsats med fokus på ensamkommande ungdomars boendesituation. Därför vill vi gärna 

intervjua dig eftersom du har erfarenhet av att jobba nära ensamkommande ungdomar som 

bor på HVB-hem. Vi vill gärna ställa lite frågor, och vi vill att du ska känna att det är fritt för 

dig att berätta om dina upplevelser. Du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. 

Känns det okej? 

Vi kommer att spela in intervjun, och materialet kommer att förstöras när vi är färdiga med 

uppsatsen. Är det okej? Intervjun kommer röra sig kring två teman, delaktighet och relationer. 

Har du några frågor? Annars börjar vi med några inledande frågor, så att vi får en bild av hur 

din arbetssituation ser ut. 

Inledande frågor: 

 Hur länge har du jobbat på boendet? 

 Har du någon utbildning för den här typen av jobb? 

 Hur många är ni som jobbar där? 

 Hur många är det som bor på boendet? 

 Hur många nationaliteter finns representerade på det här boendet? 

 Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut? 
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Tema delaktighet: 

Då tänkte vi börja med temat delaktighet. De här ungdomarna har ju boendet som sitt hem och 

spenderar mycket av sin tid där. Därför funderar vi över vilka möjligheter de har att påverka 

sin vardag. 

 Finns det någon typ av regler eller rutiner på boendet? Kan du ge ett exempel på 

någon? 

 Hur gör ni för att informera dessa regler/rutiner till ungdomarna? 

 Kan du beskriva vad du tänker på när du hör begreppet delaktighet? 

 Finns det ett forum för ungdomarna där de kan uttrycka sina åsikter? (ang. exempelvis 

regler/beslut/rutiner osv) 

 Upplever du att ungdomarna känner sig lyssnade på? Utveckla gärna. 

 Har några regler/rutiner ändrats eller omförhandlats sedan du började jobba här? Kan 

du berätta om det? 

 Arbetar ni med delaktighet på boendet? På vilket sätt? 

 I vilka situationer tror du att ungdomarna känner sig/inte känner sig delaktiga i beslut 

på boendet? Utveckla och exemplifiera gärna. 

  

 Finns det något mer som handlar om delaktighet på boendet som du tänker på som du 

skulle vilja berätta om? 

Tema relationer: 

Då tänkte vi att vi skulle komma in på temat relationer och ställa några frågor om det. 

 Hur ser du på din och personalens roll gentemot ungdomarna? 

 Hur tror du ungdomarna ser på er i personalen? 

 Arbetar ni i personalen med relationerna på boendet 

 mellan personal – ungdomar? 

 mellan ungdomarna? 

 I så fall hur? 

 Hur tror du att det är för ungdomarna att bo på det här sättet? 

 Vilka relationer uppfattar du som viktiga för ungdomarna? 

 Upplever du att det finns grupperingar mellan ungdomarna på boendet? Om ja, på 

vilket sätt? Kan du beskriva? 

 Tror du att det är viktigt för ungdomarna att vara del i en grupp? 

  

 Finns det något mer som du tänker på gällande relationer som du skulle vilja berätta 

om? 

Avslutningsvis: 

 Hur kändes det för dig att bli intervjuad? 

 Har du något mer som du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 

Då får vi tacka så mycket! Om du kommer på något som du undrar över så är det bara att du 

hör av dig till oss på mail eller telefon.  

8.3 Bilaga 3: Intervjuguide – boende 

Orientering: 
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Vad roligt att vi får intervjua dig! Vi går på Socionomprogrammet termin 6 och skriver vår C-

uppsats med fokus på ensamkommande ungdomars boendesituation. Därför vill vi gärna 

intervjua dig eftersom du har erfarenhet av att bo på HVB-hem och vi tror att du har mycket 

kunskap som kan vara intressant för oss. Vi vill gärna ställa lite frågor, och vi vill att du ska 

känna att det är fritt för dig att berätta om dina upplevelser. Du har när som helst rätt att 

avbryta din medverkan. Känns det okej? 

Vi kommer att spela in intervjun, och materialet kommer att förstöras när vi är färdiga med 

uppsatsen. Är det okej? Intervjun kommer röra sig kring två teman, delaktighet och relationer. 

Har du några frågor? Annars börjar vi med några inledande frågor, så att vi får en bild av hur 

din boendesituation såg ut? 

Inledande frågor: 

 Har du bott på ett eller flera boenden? 

 Hur länge bodde du där? 

 Där du bodde längst, hur många var det som bodde där? 

 Hur många olika nationaliteter bodde där? 

 Hur gammal var du under perioden du bodde på boende? 

Tema delaktighet: 

Då tänkte vi börja med temat delaktighet. Boendet har ju varit ditt hem och du har spenderat 

en del tid där. Därför funderar vi över vilka möjligheter du har haft att påverka din vardag och 

kommer att ställa lite frågor som rör det. 

 Fanns det någon typ av regler eller rutiner på boendet? Kan du ge exempel på någon? 

 Hur förmedlades dessa regler/rutiner till er? 

 Fanns det ett forum för er där ni kunde uttrycka era åsikter? (ang. regler/beslut/rutiner 

osv) 

 Upplever du att du blev lyssnad på? Utveckla gärna. 

 Var det några regler/rutiner som ändrades eller omförhandlats under tiden som du 

bodde där? Kan du berätta om det? 

 Kan du minnas att man på boendet aktivt arbetade med delaktighet? Utveckla gärna. 

 Fanns det situationer där du kände dig/inte kände dig delaktig i beslut på boendet? 

Utveckla och exemplifiera gärna. 

  

 Finns det något mer som handlar om delaktighet på boendet som du tänker på som du 

skulle vilja berätta om? 

Tema relationer: 

Då tänkte vi att vi skulle komma in på temat relationer. Vi tänker att det blir en annorlunda 

situation att inte bo tillsammans med sina anhöriga utan med andra ungdomar och personal. 

Vi tänker därför ställa några frågor gällande just relationer. 

 Kan du beskriva dig själv under tiden du bodde på boendet? 

 Hur tror du att andra skulle beskriva dig? 

 Hur såg du på personalens roll gentemot er ungdomar? 

 Upplevde du att man på boendet arbetade med relationerna 

 mellan personal – ungdomar? 

 mellan ungdomarna? 
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 I så fall på vilket sätt? 

 Kan du berätta om hur det var att bo på det här sättet? 

 Kan du berätta om vilka relationer som var viktiga för dig under tiden du bodde på 

boendet? 

 Upplevde du att det fanns grupperingar mellan ungdomarna på boendet? 

 Upplevde du att det var viktigt för dig att vara del i en grupp? 

  

 Finns det något mer som du tänker på gällande relationer som du skulle vilja berätta 

om? 

Avslutningsvis: 

 Hur kändes det för dig att bli intervjuad? 

 Har du något mer som du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 

Då får vi tacka så mycket! Om du kommer på något som du undrar över så är det bara att du 

hör av dig till oss på mail eller telefon.  

 


