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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva ensamkommande barn och ungas upplevelse av 

stöd och utsatthet utifrån boendeform och kön. Vidare är syftet att skapa en förståelse för hur 

eventuella skillnader i upplevelse uppkommit med hjälp av ekologiskt perspektiv, symbolisk 

interaktionism och genus. För att uppfylla studiens syfte analyserades rådata från en 

enkätundersökning genomförd av Region Örebro län och Örebro kommun. Rådatan 

analyserades först i statistikprogrammet SPSS och sedan med hjälp av ovan nämnda teorier och 

begrepp. Studiens slutsatser är att ensamkommande barn och unga inom stödboende upplever 

mer stöd och mindre utsatthet. Eget boende upplever mindre stöd och hem för vård och boende 

mer utsatthet, jämfört med de andra boendeformerna. Skillnaderna kan förstås genom grad av 

anpassning till den sociala ordningen, livsstressorer, interaktion, sociala system och olika 

tolkning av symboler. Vidare upplever flickor generellt mer stöd än pojkar och pojkar upplever 

generellt mer utsatthet. Detta kan bero på olika normer kring flickor och pojkar. 

 

Nyckelord: ensamkommande barn och unga, institutionsboende, genus, stöd, utsatthet, våld 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to describe unaccompanied children and adolescents experience of 

support and vulnerability by type of housing and gender. Furthermore, the purpose is to create 

an understanding of possible differences in experience with the help of an ecological 

perspective, symbolic interactionism and gender. In order to fulfill the purpose of the study, 

raw data was analyzed from a survey conducted by Region Örebro county and Örebro 

municipality. The raw data was first analyzed in the statistical program SPSS and after that with 

the theories and concepts mentioned above. The study's conclusions are that unaccompanied 

children and adolescents in support housing experiences more support and less vulnerability. 

Private living experiences less support and home for care and living more vulnerability, 

compared with other housing types. The differences can be understood by the degree of 

adaptation to social order, life stressors, interaction, social systems and various interpretations 

of symbols. In addition, girls generally experience more support than boys and boys generally 

experience more vulnerability. This may be due to different standards regarding girls and boys. 

 

Keywords: unaccompanied children and adolescents, institutional homes, gender, support, 

vulnerability, violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Förord 

 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Eva Gustavsson för den hjälp och det stöd hon gett 

oss under vårt uppsatsskrivande. Vi vill även tacka Per Sandén från Region Örebro län och 

professor Mats Lundmark för guidning i SPSS. Tack även till Region Örebro län och Örebro 

kommun för att vi fått ta del av resultaten från er enkätundersökning. Detta har gjort att vi fått 

möjlighet att bidra till ökade kunskaper och förståelse kring ensamkommande barn och ungas 

livssituation på olika boenden.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för att de har funnits där för oss under dessa veckor. 

 

 

       

Anna Lindeus 

Marie Sjöström 

December 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 7 

Centrala begrepp ...................................................................................................................... 7 

Ensamkommande barn och unga (EKBU) .......................................................................................... 7 

De olika boendeformerna .................................................................................................................... 8 

HVB ................................................................................................................................................ 8 

Stödboende ...................................................................................................................................... 8 

Utslussverksamhet ........................................................................................................................... 9 

Kommentarer till syfte och frågeställningar.......................................................................... 9 

Bakgrund ................................................................................................................................. 10 

Tidigare forskning .................................................................................................................. 10 

Upplevelse av stöd från personal ....................................................................................................... 10 

Det betydelsefulla stödet ............................................................................................................... 10 

Sociala relationer ........................................................................................................................... 11 

Skillnader mellan institutionsboende och familjehem ................................................................... 12 

Upplevelse av utsatthet ...................................................................................................................... 12 

Boendemiljöns påverkan på utsatthet ............................................................................................ 12 

Utsatthet och kön ........................................................................................................................... 13 

Rapport från Socialstyrelsen ............................................................................................................. 14 

Upplevelse av stöd från personal ................................................................................................... 14 

Upplevelse av utsatthet inom boendet ........................................................................................... 14 

Sammanfattning av tidigare forskning .............................................................................................. 14 

Metod ....................................................................................................................................... 15 

Design och vetenskapsteoretisk grund .............................................................................................. 15 

Region Örebro läns och Örebro kommuns metodval ........................................................................ 15 

Urval .............................................................................................................................................. 15 

Datainsamlingsmetod .................................................................................................................... 16 

Konstruktion av enkät ................................................................................................................... 16 

Genomförandet .............................................................................................................................. 16 

Våra metodval ................................................................................................................................... 17 

Litteraturanskaffning och källkritik ............................................................................................... 17 

Datainsamlings- och analysmetod ................................................................................................. 17 

Studiens avgränsning ..................................................................................................................... 18 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................... 18 

Etiska överväganden .......................................................................................................................... 19 

Forskningsetiska riktlinjer ............................................................................................................. 19 

Etiska överväganden gällande enkätundersökningen .................................................................... 20 

Våra egna etiska överväganden ..................................................................................................... 20 



 
 

Teoretisk ram .......................................................................................................................... 20 

Systemteori med ekologiskt perspektiv ............................................................................................. 21 

Symbolisk interaktionism .................................................................................................................. 21 

Genus ................................................................................................................................................. 22 

Resultat .................................................................................................................................... 22 

Boendeform ....................................................................................................................................... 23 

Boendeform-stöd ........................................................................................................................... 23 

Boendeform-utsatthet .................................................................................................................... 24 

Kön .................................................................................................................................................... 25 

Kön-stöd ........................................................................................................................................ 25 

Kön-utsatthet ................................................................................................................................. 26 

Analys ...................................................................................................................................... 27 

Systemteori med ekologiskt perspektiv ............................................................................................. 27 

Boendeform-stöd ........................................................................................................................... 27 

Boendeform-utsatthet .................................................................................................................... 28 

Symbolisk interaktionism .................................................................................................................. 28 

Boendeform-stöd ........................................................................................................................... 28 

Boendeform-utsatthet .................................................................................................................... 28 

Genus ................................................................................................................................................. 29 

Kön-stöd ........................................................................................................................................ 29 

Kön-utsatthet ................................................................................................................................. 30 

Slutdiskussion ......................................................................................................................... 30 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 30 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 33 

Vidare forskning ................................................................................................................................ 35 

Referenslista ............................................................................................................................ 36 

Bilaga 1 – Enkätfrågor ........................................................................................................... 39 

Bilaga 2 – Korstabeller och Chi2-test ................................................................................... 49 



6 
 

Inledning 
Under hösten 2015 tog Sverige emot fler asylsökande människor än någonsin tidigare och av 

det totala antalet mottagna under året var 35 369 ensamkommande barn från olika länder 

(Migrationsverket, 2017a). Ensamkommande barn (EKB) är benämningen på alla personer 

under 18 år som anländer utan någon förälder eller annan anhörig som kan anses ha ett 

föräldraansvar, eller motsvarande, för dem (UNHCR, 2008). I föreliggande studie kommer 

begreppet ensamkommande barn och unga (EKBU) att gälla ensamkommande personer upp 

till 21 år. Detta då enkätundersökningen vars resultat denna studie bygger på vänder sig till barn 

och unga upp till 21 år.  Av de 35 369 EKB som sökte asyl i Sverige under 2015 var 23 480 

från Afghanistan och till största del pojkar i tonåren (Migrationsverket, 2016). Under oktober 

månad 2017 tog Örebro län emot 776 EKBU som var under 20 år (Migrationsverket, 2017b). 

 

EKB som kommer till Sverige placeras antingen i familjehem, hem för vård eller boende 

(HVB), stödboende eller i utslussverksamhet. Det är åldern på barnet och vilket behov det har 

som avgör vilken boendeform barnet placeras i. HVB är socialtjänstens verksamhet som förenar 

boende med vård och/eller behandling och när det kommer till EKB är syftet att ge stöd, omsorg 

och fostran. Även stödboende är socialtjänstens verksamhet och denna verksamhet tar emot 

barn och unga i åldern 16–20 år. Inom boendeformen stödboende bor EKB i eget rum/egen 

lägenhet med individuellt anpassat stöd (Socialstyrelsen, 2016a). Utslussverksamhet är 

ytterligare en boendeform där EKB kan placeras. I denna boendeform har EKB eget boende 

men med tillgång till personal i andra lokaler utanför boendet (Socialstyrelsen, 2013). Utöver 

dessa finns även familjehem vilket innebär att barnet är placerat hemma hos en familj som står 

för barnets omsorg (Socialstyrelsen, 2016a). Sedan 2006 är det kommunen och socialtjänsten 

som har ansvaret för att dessa barn får daglig omsorg och det stöd och den hjälp de behöver 

(Montesino & Righard, 2015). 

  

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och de ska bland 

annat skyddas mot våld och övergrepp och barnets bästa ska alltid komma först i frågor rörande 

barnet. Artikel 3 i barnkonventionen: 

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet (Nätverket för barnkonventionen, 2017). 
 

För att följa upp hur olika boenden för EKBU som placerats i Örebro län fungerar, har Region 

Örebro län och Örebro kommun utformat en enkät. Där får EKBU som är inskrivna på antingen 

HVB, stödboende/träningsboende eller eget boende/utsluss i Örebro län, svara på frågor kring 

olika teman om upplevelsen av boendet, som exempelvis boendemiljön, studier och 

fritidsaktiviteter (P. Sandén, personlig kommunikation, 16 november 2017). Detta är även en 

chans för EKBU att själva vara med och påverka sin situation, vilket går i linje med 

barnkonventionens artikel 12 och 13, att barn har rätt att yttra sin mening och sina åsikter kring 

frågor som rör barnet (Nätverket för barnkonventionen, 2017). 

 

Örebro kommun har efterfrågat hjälp med att analysera resultatet av en enkätundersökning som 

tillsammans med Region Örebro län har genomförts höst och vår sedan hösten 2016. Detta för 

att se om det föreligger några signifikanta samband i svaren och få en djupare analys av vad 

som kan tänkas ligga till grund för de resultat som visat sig i undersökningen. Genom att 

undersöka enkätsvaren och analysera resultaten med hjälp av relevanta teorier och begrepp kan 

föreliggande studies resultat komma att tillföra viktig information om EKBU:s upplevelser av 

sina boenden. Detta kan vara till hjälp i det sociala arbetet med EKBU och i utformningen av 
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de boenden/verksamheter där de placeras. Den föreliggande studiens relevans för det sociala 

arbetet kan kopplas till socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 § 

(SoL) där nämndens ansvar för att barn ska växa upp ”under trygga och goda förhållanden” 

framkommer. Det är därför av vikt att undersöka om de boenden som finns för EKBU lever upp 

till det de förväntas göra, det vill säga ge barnen en trygg miljö att vistas i och att det finns 

vuxna som kan ge barnen det stöd de behöver.  

 

Tidigare forskning visar att olika former av stöd från personalen är viktigt för EKBU då det 

främjar deras hälsa och utveckling (Malmsten, 2014; Mels, Derluyn & Broekaert, 2008; 

Wernesjö, 2015). Boendepersonalen har visat sig utgöra det största sociala stödet, både rent 

antalsmässigt men även kvalitetsmässigt (Mels et al, 2008).  En positiv kontakt där de boende 

upplever stöd och att personalen verkligen bryr sig om dem medför ett ökat välbefinnande och 

en minskad risk att de hamnar i konflikt med andra på boendet (Khoury-Kassabri & Attar-

Schwartz, 2014; Sekol, 2013). Flera studier visar att mobbning och våld är vanligt 

förekommande bland barn och ungdomar inom institutionsvård (Khoury-Kassabri & Attar-

Swartz, 2014; Sherr, Roberts & Gandhi, 2016) och att det inte uppmärksammas tillräckligt av 

personalen (Socialstyrelsen, 2013). Vidare visar tidigare forskning att det finns få studier gjorda 

kring våld mellan ungdomar på boenden och att det behövs ytterligare forskning kring detta och 

sambandet mellan olika typer av våld och kön (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014). 

Forskning visar på att ett problem som EKBU upplever inom olika former av institutionsboende 

är våld mellan de boende (Kalverboer, Zijlstra, van Os, Zevulun, ten Brummelaar & Beltman, 

2015). Wernesjö (2015) och Malmsten (2014) pekar på att det saknas forskning där EKBU:s 

egna perspektiv kommer fram och att det är viktigt att EKBU själva får vara delaktiga och 

påverka sin situation och tycka till om sitt boende. Vidare är tidigare forskning kring EKBU:s 

upplevelse av stöd och utsatthet begränsad. Forskningen är även begränsad gällande 

könsskillnader i EKBU:s upplevelse av stöd och utsatthet. Mot bakgrund av detta skulle det 

vara intressant att forska vidare kring EKBU:s upplevelser av stöd från personal samt utsatthet 

inom olika boendeformer och om det finns några skillnader mellan de båda könens upplevelser. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva ensamkommande barn och unga (EKBU) i 

Örebro läns upplevelser av stöd från personal och utsatthet inom HVB, stödboende och eget 

boende. Vidare är syftet att skapa en förståelse för eventuella skillnader i upplevelse, med hjälp 

av ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus. 

 

 Finns det skillnader mellan de olika boendeformerna och hur kan eventuella skillnader 

förstås utifrån ekologiskt perspektiv och symbolisk interaktionism? 

 

 Finns det skillnader mellan de båda könen och hur kan eventuella skillnader förstås 

utifrån genus? 

Centrala begrepp 
I följande avsnitt kommer begrepp som anses vara centrala att förklaras mer ingående. Detta 

för att skapa en förståelse för vad som avses med de olika begrepp som används i studien. 

 

Ensamkommande barn och unga (EKBU) 

Alla barn som söker asyl, ännu inte fyllt 18 år och som kommit utan föräldrar och/eller 

släktingar som har ett motsvarande föräldraansvar för dem, innefattas av begreppet 

ensamkommande barn (EKB) (UNHCR, 2008). De barn som kommer till ett nytt land utan sina 

föräldrar och som inte har tillgång till den kärlek och det stöd som föräldrarna ger, är en särskilt 
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utsatt grupp individer som enligt svensk lag har rätt att ta del av samhällets stöd. Sedan 2006 är 

det kommunen och socialtjänsten som har ansvaret att utreda vilka behov barnen har och 

upprätta en vårdplan som styr insatserna som barnet är i behov av. Oftast placeras barnen inom 

HVB, eller i ett familjehem, då barnen är i behov av god omsorg och omvårdnad. Precis som 

alla andra barn i Sverige har EKBU rätt till hälso- och sjukvård och att gå i skolan (Montesino 

& Righard, 2015). Under tiden barnen väntar på asyl, och fram till dess de fyller 18 år, har de 

rätt till en god man och vid ett beviljande av uppehållstillstånd kan en särskilt förordnad 

vårdnadshavare (SFV) tillskrivas. God man och SFV har ett juridiskt föräldraansvar för de barn 

de företräder och deras uppgift är att vara språkrör för barnen i kontakt med olika myndigheter 

som exempelvis Migrationsverket, skolan och socialtjänsten (Montesino & Righard, 2015). I 

föreliggande studie används begreppet EKBU, vilket avser ensamkommande barn och unga 

upp till 21 år. Detta för att de EKBU som bor på olika boenden i Örebro län innefattar barn och 

unga upp till 21 år och det är dessa personer som deltagit i enkätundersökningen. 

 

De olika boendeformerna 

När EKB först kommer till Sverige placeras de antingen i familjehem, HVB eller stödboende 

(Socialstyrelsen, 2016b). De EKBU som har fyllt 18 år och fått permanent uppehållstillstånd 

kan placeras i utslussverksamhet (Socialstyrelsen, 2013). Vilken boendeform ett barn placeras 

i beror på dennes ålder och behov av stöd (Inspektionen för vård och omsorg, 2015a). Nedan 

definieras de olika boendeformer för EKBU som finns med i denna studie. 

 

HVB 

Hem för vård eller boende (HVB) är en boendeform där boende kombineras med vård eller 

behandling. Vissa HVB riktar sig endast till EKBU, medan andra har både denna målgrupp 

samt barn i behov av behandling relaterat till eget beteende. Vissa kommuner delar in HVB-

verksamheten i två delar, HVB för de som är asylsökande under 18 år och utslussverksamhet 

för de över 18 år som fått permanent uppehållstillstånd. Antalet ungdomar som bor på ett HVB 

är vanligtvis mellan 3–25 stycken men många boenden har färre än tio ungdomar placerade. På 

de HVB som riktar sig till EKBU är det oftast fler ungdomar och personalbemanningen är även 

mindre än på andra HVB. Lokalerna där verksamheten bedrivs är ofta i form av stora 

boendeenheter (Socialstyrelsen, 2013). På HVB för EKBU är syftet ”att ge barnen omvårdnad, 

stöd och fostran” (Inspektionen för vård och omsorg, 2015a). Boendet ska tillgodose barnets 

behov av omvårdnad vilket innefattar att personen stöds i att få sina sociala samt fysiska och 

psykiska behov tillgodosedda. Detta kan exempelvis handla om att individen får hjälp med 

matlagning, sociala aktiviteter och att hålla kontakten med sin familj. Ett HVB ska även vara 

bemannat av personal dygnet runt (Socialstyrelsen, 2016a).  

 
Stödboende  

Ett stödboende är en boendeform som riktar sig till barn och unga 16–20 år. Syftet med denna 

boendeform är att stötta barnet eller ungdomen till att bli så pass självständig att denne klarar 

sig helt utan stöd från personal. För de barn som tidigare bott i familjehem eller på ett HVB kan 

denna boendeform vara nästa steg mot ett självständigt vuxenliv (Socialstyrelsen, 2016c). Då 

EKB är 16 eller 17 år gamla kan de placeras inom boendeformen stödboende om det finns 

särskilda skäl. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms utifrån barnets mognad och kan 

exempelvis handla om att barnet bedöms klara av ett eget boende och själv önskar denna 

boendeform, samt om denne bedöms vara mogen i övrigt. Inom denna boendeform finns stöd 

från personal som är anpassat utifrån den enskildes behov (Inspektionen för vård och omsorg, 

2015a). Stödet kan bestå av exempelvis stöttning från personal i frågor gällande bostad, 

sysselsättning och fritid efter placeringen men även mer känslomässigt stöd (Socialstyrelsen, 

2016c). Boendet kan vara ett antal lägenheter eller en gemensam lokal eller en kombination av 
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de båda (Inspektionen för vård och omsorg, 2015b). Jämfört med ett HVB erbjuder stödboende 

stöd och tillsyn, inte omvårdnad (Socialstyrelsen, 2016a).  

 
Utslussverksamhet  

Utslussverksamhet kallas den boendeform som finns för EKBU som har fyllt 18 år och som har 

permanent uppehållstillstånd. Då en ungdom flyttar ut från ett HVB kan en utslussverksamhet 

vara nästa steg i boendekedjan. Denna typ av boendeform består ofta av att EKBU har en egen 

lägenhet som denne bor i men det finns samtidigt möjlighet till stöd från personal. Personalen 

kan antingen komma från det HVB där ungdomen tidigare bott och finnas kvar i dessa lokaler, 

eller ha en separat lokal dit ungdomarna kan komma för att få stöd. Det stöd som finns att få 

kan handla om exempelvis hjälp med att fylla i myndighetsblanketter, hjälp med läxor eller 

inköp, men personalen kan även fungera som socialt umgänge. Vissa utslussverksamheter är 

direkt kopplade till ett specifikt HVB, men det finns även de boenden som är fristående 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Två av Socialstyrelsens och enkätens benämningar på de olika boendeformerna skiljer sig åt, 

men innebörden är densamma. De som skiljer sig åt är Socialstyrelsens benämning för 

stödboende som enkäten benämner stödboende/träningsboende och Socialstyrelsens 

benämning utslussverksamhet som i enkäten benämns eget boende med stöd/utsluss. I 

föreliggande studie används Socialstyrelsens tre definitioner på boendeformer, men 

utslussverksamhet benämns som eget boende. De boendeformer som ingår i enkäten är 

uppdelade mellan EKBU inom HVB och stödboende som är asylsökande och EKBU inom eget 

boende som har permanent uppehållstillstånd (representant från Örebro kommun, personlig 

kommunikation, 14 november 2017). 

Kommentarer till syfte och frågeställningar 
Med stöd i systemteori med ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus samt 

med utgångspunkt i tidigare forskning, går det att förvänta sig att det finns skillnader mellan de 

olika boendeformerna samt mellan de båda könens upplevelser av stöd och utsatthet.  

 

Det går att se att de olika boendeformerna skiljer sig åt bland annat gällande ålder, lokalernas 

utformning/boendesituation och närheten till personal. Vidare skiljer sig boendeformerna åt när 

det kommer till syftet med vården, hur länge EKBU har bott i Sverige och om de har 

uppehållstillstånd eller inte. Systemteori med ekologiskt perspektiv handlar om att individen är 

en del i flera olika sociala system som påverkar denne, exempelvis vänner och familj (Røkenes 

& Hanssen, 2007). Symbolisk interaktionism tar upp interaktionen mellan människor och hur 

denna påverkar dem (Trost & Levin, 2010). De olika boendeformerna som EKBU bor inom 

och som ingår i föreliggande studie skiljer sig åt på flera olika sätt som ovan nämnts. Därmed 

går det även att anta att de sociala system som EKBU ingår i och den interaktion som sker med 

andra individer skiljer sig åt beroende på boendeform. Med hjälp av systemteori med ekologiskt 

perspektiv och symboliskt interaktionism skulle därför skillnader i upplevelser mellan de olika 

boendeformerna kunna förstås. EKBU:s ålder inom de olika boendeformerna skiljer sig åt 

varför det utifrån detta även kan antas finnas skillnader i upplevelser.  

 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i upplevelse av stöd och utsatthet mellan 

institutionsboende och familjehem (Kalverboer et al, 2015) samt att boendemiljön påverkar 

utsattheten (Sekol, 2016, 2013). Utifrån detta kan det även antas förekomma skillnader i 

upplevelse mellan de olika boendeformer som vi tittar på i denna studie, då även dessa 

boendemiljöer skiljer sig åt. Vidare visar tidigare forskning att på institutionsboenden med stor 

andel yngre barn är risken för utsatthet större (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014). Då det 
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finns åldersskillnader mellan EKBU inom de olika boendeformerna kan det även antas finnas 

skillnader i upplevelser av utsatthet beroende på boendeform. 

 

Genus handlar om att det finns skilda normer och förväntning kring de båda könen. Utifrån 

dessa normer blir flickor och pojkar bemötta på olika sätt. Vidare lär de sig genom 

socialisationen hur de utifrån sitt kön bör bete sig. Detta resulterar i att flickor och pojkar 

presenterar sig på olika sätt vilket medför att de även blir bemötta på olika sätt (Mattsson, 2015). 

Med hjälp av genus skulle därför skillnader mellan de både könen i vår studie kunna förstås. 

Tidigare forskning visar även att det finns skillnader i upplevelse av stöd och utsatthet mellan 

de båda könen och utifrån detta kan det även antas finnas skillnader mellan de båda könens 

upplevelser i vår studie (jmf Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014; Sekol, 2016; Väänänen, 

Marttunen, Helminen & Kaltiala-Heino, 2014). 

 

Bakgrund 
Under 2013 började Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun att genomföra 

enkätundersökningar på de boenden som fanns inom avdelningen för ensamkommande barn 

och unga. Detta för att regionen och kommunen ville jobba med kvalitativa uppföljningar av 

verksamheten för att undersöka att den är bra och håller god kvalité (Socialförvaltningen Örebro 

kommun, 2017). Kommunens roll i samarbetet är att genomföra själva enkätundersökningen, 

ta del av resultaten och arbeta med dem i de olika verksamheterna. Vidare ansvarar kommunen 

för att informera EKBU som besvarat enkäten om dess resultat. Region Örebro läns roll i 

samarbetet är att samla in datan, analysera den och förvara den. Enkäten utformas av en 

arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen och regionen. En av dessa är P. Sandén 

som vi har haft kontakt med angående enkäten utifrån hans roll som representant från Region 

Örebro län. Sandén arbetar som utvecklingsledare på Region Örebro län och hans roll i 

enkätundersökningen har varit att ta fram enkätfrågorna. Den nuvarande enkäten som skickas 

ut till EKBU på de olika boendena har skickats ut i tre omgångar, varav den första hösten 2016, 

en våren 2017 och en hösten 2017. Syftet med den nuvarande enkäten är att följa upp och 

utveckla länets boenden och verksamheter. Vidare är en viktig del att återkoppla resultaten till 

politikerna då det är de som styr hur verksamheterna ser ut (representant från Örebro kommun, 

personlig kommunikation, 14 november 2017). 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom det område som studerats att presenteras 

utifrån studiens två teman upplevelse av stöd från personal och upplevelse av utsatthet. Vidare 

är texten under respektive tema indelad i mindre delteman utifrån vad som har identifierats i 

den tidigare forskningen. Sedan presenteras en rapport från Socialstyrelsen och avslutningsvis 

sammanfattas den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen kommer sedan användas i 

kommande diskussion för att diskutera föreliggande studies resultat. 

 

Upplevelse av stöd från personal 
Flera tidigare studier visar att olika former av stöd från personalen är viktigt för EKBU då det 

främjar deras hälsa och utveckling. Stödet kan även komma från andra personer som EKBU 

upplever som viktiga för dem (Malmsten, 2014; Mels et al, 2008; Wernesjö, 2015). 

Identifierade delteman inom temat stöd från personal är: det betydelsefulla stödet, sociala 

relationer samt skillnader mellan institutionsboende och familjehem. 

 

Det betydelsefulla stödet 

I en studie av Mels et al (2008) undersöks vilken roll olika livssystem, som exempelvis 

boendepersonal, skola, fritid och familj, har som socialt stöd för tolv EKB på ett asylboende i 
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Belgien. Författarna kommer fram till att boendepersonalen utgör det största sociala stödet, 

både till antalet men även kvalitetsmässigt och att de sett till alla livssystem i princip även kan 

anses utgöra det enda. Barnen upplevde att de kunde få stöd med både praktiska frågor och 

frågor av mer känslomässig karaktär. Boendepersonalens stöd beskrevs utgöras av socialt 

sällskap, instrumentellt, informellt och till viss del ett emotionellt stöd. Andra EKB på boendet 

sågs av de flesta av barnen inte som ett viktigt socialt stöd utan mer som någon att umgås med. 

Flera av barnen beskrev att de på sin fritid gärna träffade vänner från samma land som de själva 

men uppgav att dessa heller inte utgjorde något större socialt stöd. Skolan sågs främst som en 

distraktion från andra problem och EKB beskrev att de heller inte fick något socialt stöd av 

belgiska barn då det var svårt att få kontakt med dem. Elva av de tolv pojkar som deltog i studien 

beskrev att de förlorat kontakten med sina familjer och att de saknade det känslomässiga och 

praktiska stöd som de tidigare hade givit dem. I en studie av Väänänen et al (2014) undersöks 

hur lågt socialt stöd kan påverka utvecklandet av depression hos ungdomar och de finner att 

flickor upplever högre grad av stöd jämfört med pojkar. 

 

Även andra studier tar upp att personalen ses som ett viktigt stöd för EKBU (Malmsten, 2014; 

Wernesjö, 2015). Malmsten (2014) studerar hur elva EKB (endast pojkar) upplevt sin tid i 

svenska ankomstboenden och kommer fram till att barnen till största delen är nöjda med sin 

boendesituation. Studien visar på att både relationerna till personalen på boendet och till de 

andra barnen är viktiga för EKB. Barnen beskriver vid flera tillfällen personalen som syskon 

eller föräldrar och har en positiv och uppskattande bild av dem. Ett av barnen ville delta i studien 

bara för att kunna säga hur mycket han uppskattade stödet från personalen. Dock är bilden av 

personalen inte bara positiv och det finns även de som uttrycker att de inte upplever att de får 

tillräckligt med stöd från personalen. Några av barnen tog upp att de önskade att personalen 

själva frågade om deras bakgrund. Flera av barnen tog även upp betydelsen av att de vill kunna 

lita på den de berättar saker för. Utöver det sociala stödet beskriver EKB att de aktiviteter som 

anordnas av personalen på boendet, exempelvis fotboll, utflykter och bowling, är viktiga för att 

de ska kunna tänka på annat än att vara oroliga över sin framtid. Något annat som togs upp var 

att EKB önskade mer stöd från personalen med läxor. Även skolan och att lära sig svenska 

beskrivs som viktigt av flera av dem (Malmsten, 2014). 

 

Andra boende ses även de som viktiga för EKB och ett av barnen beskriver att det kan vara 

lättare att prata med någon av de andra boende om traumatiska upplevelser jämfört med någon 

personal. Han menar att de andra barnen som har liknande upplevelser som han själv kan förstå 

bättre än personalen. Studien tar även upp det faktum att både de själva och de andra på boendet 

kan bli förflyttade då det är ett temporärt boende, vilket påverkar utvecklandet av sociala 

relationer. En av respondenterna uttrycker att det därför är svårt att skapa djupare relationer till 

någon som det verkligen går att prata med. Han menar att även de andra på boendet känner så. 

Det kan även vara jobbigt att höra om när andra barn får besked om att de beviljats asyl 

(Malmsten, 2014).  

 

Sociala relationer 
I en studie av Wernesjö (2015) där EKBU:s upplevelser av hem studeras beskriver de nio flickor 

och pojkar som deltagit att stöd från personal i vardagen och även med att organisera aktiviteter 

är något positivt. Flera av barnen beskriver att upplevelsen av hem är nära förknippat med nära 

relationer och familjen. När de kom till Sverige önskade några av dem att de skulle få bo hos 

en familj istället för på ett gruppboende. Utvecklandet av nära sociala relationer med andra 

boende samt med personal och andra vuxna de möter i vardagen, bidrar till en starkare känsla 

av hem efterhand som relationerna utvecklas. Personalen på boendet beskrivs oftast som snäll 

men flera av EKBU beskriver att de inte litar tillräckligt mycket på personalen för att de ska 
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kunna prata med dem om privata problem. Två respondenter säger att de upplever att de kan 

prata med sina kontaktpersoner, medan en annan berättar att han tidigare litat på en personal 

som sedan ljög för honom och nu litar han inte på någon längre. De EKBU som är under 18 år 

har en legal företrädare men denne ses främst av respondenterna som en formell kontakt och 

inte som en nära relation. Författaren finner att respondenterna istället för att vända sig till sin 

legala företrädare, pratar med varandra eller får stöd av sin familj. Flera av dem skapar nära 

relationer till andra EKBU medan andra inte gör det. Vissa vill bara idrotta och spela datorspel 

tillsammans och är inte intresserade av någon närmare känslomässig vänskap med andra 

EKBU.  

 

Skillnader mellan institutionsboende och familjehem 

I föreliggande studie innefattas inte boendeformen familjehem för EKBU utan endast olika 

former av institutionsboende. I den tidigare forskningen framkommer att EKBU som bor i 

familjehem upplever mer stöd jämfört med de som bor i institutionella boendeformer. I en 

studie som genomfördes i Nederländerna intervjuades 132 EKBU och respondenterna bestod 

av både flickor och pojkar. Det framkom att EKBU som bor i familjehem upplever socialt stöd 

från familjehemmet, stöd från vänner, såg positivt på skolan och var också mer positiva till sitt 

dagliga liv jämfört med EKBU inom de andra boendeformerna. De upplevde även att de 

känslomässiga banden mellan barnen i familjehemmet och de övriga i familjen var starka. De 

EKBU som bodde i små boendeenheter, mindre gruppboenden och i campusboende (en del av 

ett vanligt asylboende) saknade ofta starka känslomässiga band, stabilitet, stöd och omsorg från 

vuxna. Flera viktiga personer togs i studien upp som möjligt stöd för EKBU, exempelvis 

familjen, familjehemmet, lärare, tränare och mentorer. De EKBU som bodde i familjehem 

upplevde i större utsträckning att de hade någon att få stöd hos och någon som brydde sig om 

dem än barnen i de andra boendeformerna. Att ha någon att lita på som de kunde prata med 

samt att vara med vänner beskrevs som viktigt för dessa EKBU. Flera EKBU nämnde även att 

de utöver socialt stöd från vuxna även blev stärkta av att delta i olika sportaktiviteter, skolan 

och exempelvis att lyssna på musik eller måla (Kalverboer et al, 2015).  

 

Upplevelse av utsatthet 

Det finns ett begränsat antal tidigare studier kring EKBU:s upplevelser av utsatthet inom olika 

boendeformer. Därför redovisas även studier från närliggande forskningsområden i detta 

avsnitt, vilka kan bidra till att försöka förklara upplevelsen av utsatthet i föreliggande studie. 

Flera tidigare studier om utsatthet på olika typer av institutionsboende för barn och ungdomar 

visar att våld är vanligt förekommande (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014; Sherr et al, 

2016). Tidigare studier visar att inom de institutioner där ungdomarna har stöttande relationer 

med personalen är förekomsten av fysisk utsatthet lägre (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 

2014; Sekol 2016, 2013). Inom detta tema har två delteman identifierats: boendemiljöns 

påverkan på utsatthet och utsatthet och kön. 

 

Boendemiljöns påverkan på utsatthet 

I en studie av Sekol (2013) av 120 barn och ungdomar i Kroatien, både pojkar och flickor, 

undersöks hur olika kontextuella faktorer kan påverka våld bland ungdomar på 

institutionsboende. Studien visar på betydelsen av relationen mellan personal och boende, hur 

en dålig relation påverkar boendemiljön och tar sig uttryck i form av aggressioner hos både 

anställda och boende. Författaren identifierar fyra teman som kan bidra till att förklara våld 

bland de boende: kulturen mellan de boende, sårbarhet i början av institutionaliseringen, dålig 

relation med personal samt missnöje, stigmatisering och frustration. Även själva 

institutionaliseringen, de boendes liknande erfarenheter från tidigare liv och smärtsamma 

livshändelser bidrog. Studien visar på att det inte bara förekommer våld mellan de boende, utan 
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även att personalen använder våld för att straffa och kontrollera de boende. En annan studie 

(Kalverboer et al, 2015) visar på att ett problem som EKBU upplever inom olika former av 

institutionsboende är våld mellan de boende, något som inte framkommer gällande familjehem. 

 

En studie av Sekol (2016) beskriver hur relationen mellan boende och personal på 

ungdomsboenden i Kroatien påverkar boendemiljön och upplevelsen av utsatthet och mobbning 

bland de boende. Studien undersöker förhållanden mellan den sociala och fysiska bostadsmiljön 

och förekomsten av självrapporterad mobbning och viktimisering bland de boende. Författaren 

kommer fram till att hur relationerna mellan de 272 boende och personal ser ut påverkar 

utsattheten. Kännetecknas relationerna av respekt och stöd bidrar det till personlig tillväxt och 

utveckling, medan en negativ relation bidrar till problembeteenden och utsatthet bland de 

boende. Är den sociala miljön tillåtande inför aggressivt beteende bidrar även detta till ökad 

utsatthet. Den fysiska miljöns utformning påverkar också utsattheten av de boende, exempelvis 

bostadstypen och inredningen. Institutionsvården kan anses vara ett relativt stängt socialt 

system vilket ökar risken för en hierarkisk bostadskultur som kan leda till mobbning. Vidare 

lever de boende nära inpå varandra och ungdomarna har ofta oroliga bakgrunder, utmanande 

beteende och är konfliktsökande. Studien visar att kvinnliga och manliga offer rapporterade 

sämre relationer med personalen än de som inte var utsatta för mobbning. Vidare framkommer 

att det är vanligare att yngre ungdomar är utsatta jämfört med äldre och att flickor är mer utsatta 

än pojkar. Författaren drar slutsatsen att den sociala och fysiska bostadsmiljön är viktig för att 

förklara mobbning inom institutionsvård men att kön var en starkare förutsägelse för att bli 

utsatt än vad själva boendet var (Sekol, 2016).  

 

I en studie av Sherr et al (2016) som sammanfattar tidigare forskning kring förekomsten av våld 

från personal mot ungdomar samt våld mellan ungdomar på olika typer av barn- och 

ungdomsboenden framkommer att förekomsten av våld är hög inom institutionsvården. Studien 

visar även att ungdomar inom institutionsvården har betydligt högre risk att utsättas för fysisk 

misshandel jämfört med de i familjehem eller i övriga populationen och att yngre ungdomar är 

mer utsatta. I en tidigare studie som författarna redovisar av 86 barn och ungdomar, både pojkar 

och flickor inom institutionsvården i Portugal, framkommer att 36 % utsatts för psykisk 

misshandel, 34,9 % för fysisk misshandel, 57 % för känslomässig försummelse, 45,3 % för 

fysisk försummelse och 21 % för sexuella övergrepp. Möjliga orsaker till våld mellan ungdomar 

som studien tar upp är bristande övervakning, känsloutbrott och att ungdomarna lär sig från 

personalen att våld är acceptabelt. Vidare framkommer att interventioner som involverar 

utbildning av personalen minskar förekomsten av misshandel. Studien visar även att många 

barn och ungdomar upplevt allvarliga bestraffningar eller slag från personal.  

 

Utsatthet och kön 

Den tidigare forskningen visar inget enhälligt samband mellan utsatthet och kön. Vissa studier 

visar att det är vanligare att flickor upplever utsatthet jämfört med pojkar medan andra visar det 

motsatta. Det finns även studier som inte visar på någon skillnad mellan könen (Sherr et al, 

2016). I en studie av 1324 ungdomar inom institutionsvården i Israel undersöks sambandet 

mellan fysisk utsatthet och ungdomars egenskaper (exempelvis kön, ålder och 

anpassningsproblem) samt faktorer på institutionsnivå (exempelvis boendeform och storlek). 

Studien visar att av de boende är det 56 % som blivit utsatta för någon form av fysiskt våld av 

någon av de andra på boendet. Av dessa uppgav 24,7 % att de blivit utsatta för någon form av 

fysisk misshandel av personalen. Vidare framkommer det att fler pojkar och yngre ungdomar 

blir utsatta jämfört med flickor och äldre ungdomar (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014). 

En annan studie visar att flickor var mer utsatta på boendet än pojkar, 36,8 % jämfört med 17,3 

% (Sekol, 2016). Det finns även särskilt sårbara grupper som löper större risk att utsättas för 
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våld av andra boende. Dessa är ungdomar med anpassningsproblem eller låg tilltro till sin egen 

förmåga och ungdomar som upplever boendepersonalen som strikt och/eller att de upplevt att 

de blivit dåligt behandlade av personalen. På de boenden som hade en mer familjär miljö var 

det en lägre grad av utsatthet jämfört med traditionella gruppboenden. Författarna finner även 

att på de boenden där det var en stor grupp yngre ungdomar med anpassningsproblem och där 

personalen hade ett våldsamt beteende, var även förekomsten av våld mellan de boende högre 

(Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014). 

 

Rapport från Socialstyrelsen 

I en rapport från Socialstyrelsen (2013) framkommer att EKBU:s möjligheter att skapa 

tillitsfulla relationer till boendepersonal är viktigt för att de ska våga prata om saker de varit 

med om och för att känna en ökad delaktighet i vardagen. Vidare framkommer det att mobbning 

är vanligt förekommande inom boenden. 

 

Upplevelse av stöd från personal 

I Socialstyrelsens rapport (2013) framkommer även att EKBU behöver bättre vardagligt 

emotionellt stöd. Personal på HVB tycker att verksamheterna de arbetar på är för stora vilket 

medför att det blir svårt att alltid ge det stöd som EKBU behöver. De EKBU som flyttat från 

HVB upplever större brister i stödet från personal jämfört med tidigare och känner att de inte 

är tillräckligt förberedda för den ökade självständighet som nästa boendeform kräver av dem. 

Inom utslussverksamhet önskade EKBU att personalen själva tog kontakt mer än vad de gjorde 

och att det fanns ett bättre samarbete mellan olika samhällsinstanser för att de skulle få ett bra 

stöd. Vidare framkommer en osäkerhet hos EKBU om vilket stöd de kan få och de önskade mer 

stöd speciellt på fritiden och mer information kring utbildning och arbete. Även om EKBU blir 

erbjudna läxhjälp vissa dagar i veckan upplever de att det är för lite (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Upplevelse av utsatthet inom boendet 

Ett problem som belyses är att mobbning är vanligt förekommande inom de olika 

boendeformerna för EKBU och att personalen inte uppmärksammar detta och ungdomarnas 

utsatthet i tillräcklig utsträckning. Vidare framkommer att flickors utsatthet och att de utsätts 

för kränkningar av pojkar på boendet behöver uppmärksammas ytterligare. Konflikter mellan 

de boende, samt mellan de boende och personalen, ses av personalen själva som att det kan bero 

på EKBU:s upplevelser av att det inte finns en specifik vuxen som har ansvaret för dem 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen kring EKBU:s upplevelser av stöd från 

personal att stödet i de flesta fall upplevs som viktigt men att det även kan komma från andra 

personer i EKBU:s närhet (Malmsten, 2014; Mels et al, 2008; Wernesjö, 2015). Vidare 

framkommer det att EKBU som bor i familjehem upplever ett större socialt stöd än EKBU i 

olika former av institutionsboende (Kalverboer et al, 2015). Flickor upplever högre grad av stöd 

jämfört med pojkar (Väänänen et al, 2014). Den tidigare forskningen kring EKBU:s upplevelser 

av utsatthet är begränsad men studier visar att våld och mobbning är vanligt förekommande 

inom institutionsvården för ungdomar (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014; Sherr et al, 

2016) samt att boendemiljön och relationerna till personalen påverkar utsattheten (Khoury-

Kassabri & Attar-Schwartz, 2014; Sekol, 2016, 2013). Vidare framkommer det att det inte finns 

någon enhetlig bild av skillnaderna mellan pojkar och flickors utsatthet (Sherr et al, 2016). 
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Metod 
Följande avsnitt inleds med en presentation och motivering kring valet av studiens design och 

vetenskapsteoretiska grund. Sedan presenteras Region Örebro län och Örebro kommuns 

metodval gällande urval och datainsamling. Vidare följer en beskrivning av våra metodval 

gällande litteraturanskaffning, urval, datainsamling, analys och studiens avgränsning. Avsnittet 

avslutas med kommentarer kring studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska 

överväganden. 

 

Design och vetenskapsteoretisk grund  

Då vårt syfte med studien är att studera eventuella skillnader i upplevelse av stöd och utsatthet 

mellan olika boendeformer och kön, har ett kvantitativt enkätmaterial bedömts vara en lämplig 

metod för att besvara syftet. Enkäter används ofta då syftet är att samla in data gällande en 

större grupp respondenter och undersöka flera variabler för att hitta olika samband (Bryman, 

2011). Då vi inte varit med och samlat in materialet, utan använt oss av en redan genomförd 

enkätundersökning har vi utfört en så kallad sekundäranalys. Detta innebär att redan insamlat 

material från exempelvis en myndighet analyseras. Några fördelar med denna metod är att den 

är tidseffektiv och medför tillgång till ett stort analysmaterial som ofta är av god kvalité 

(Bryman, 2011).  

Då studien syftar till att beskriva men även skapa en förståelse för hur eventuella skillnader har 

uppkommit kan den anses grunda sig i kritisk realism. Kritisk realism anser att forskare bör 

lägga sitt fokus på den yttre verklighet som existerar och att det sätt på vilket forskaren uppfattar 

verkligheten endast är ett av många olika sätt att tolka den (Bryman, 2011). Enligt den kritiska 

realismen finns det en verklighet som är oberoende av observatören men den är även socialt 

påverkad. Intresset ligger inte enbart i att beskriva något utan även förstå vilka mekanismer som 

gör att något sker (Blom & Morén, 2011). Vidare motiveras den vetenskapsteoretiska grunden 

av att studien baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kritisk realism är det enda 

perspektiv där kvantitativa och kvalitativa metoder kan kombineras (Hjerm och Lindgren, 

2014).  

Region Örebro läns och Örebro kommuns metodval 

Nedan redovisas Region Örebro län och Örebro kommuns urvals- och datainsamlingsmetod. 

 

Urval 

Respondenterna i undersökningen valdes ut utifrån enkätundersökningens syfte att följa upp 

och utveckla de boenden och verksamheter som finns för EKBU i Örebro län. Då 

enkätundersökningens respondenter valts ut utifrån enkätundersökningens syfte är det i detta 

fall ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att respondenter som bedöms kunna bidra 

till svar på studiens forskningsfrågor väljs ut (Bryman, 2011). Därför kontaktades personal vid 

alla HVB, stödboenden och eget boende i Örebro län via mejl med information om studien och 

en förfrågan om att delta. Alla kommuner fick förfrågan om att delta men alla har inte valt att 

göra det. Personalen på respektive boende informerade sedan ungdomarna om studien och 

därmed fick alla EKBU med en plats på något av boendena möjlighet att delta i undersökningen. 

En boendeform som inte ingår i studien är EKBU boende i familjehem (representant från 

Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017). Hur stort urvalet var finns 

inga uppgifter om och därmed finns heller ingen information om hur stort bortfallet är (P. 

Sandén, personlig kommunikation, 20 november 2017).  
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Datainsamlingsmetod 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen har varit en enkätundersökning via internet. Innan 

datainsamlingen startade fick EKBU på respektive boende muntlig information om studien. 

Datan samlades in på de olika boendena och EKBU använde datorer vid respektive boende. 

Några respondenter fick mejl med en länk till studien för att öka svarsfrekvensen (representant 

för Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017). Valet att använda en 

digital enkät och inte en pappersenkät motiveras av att det är smidigare och en pappersenkät 

hade inneburit för mycket administrativt arbete. För att få ett analysmaterial med svar från 

många individer valdes enkät framför en intervjustudie. Att enkäter valdes som 

datainsamlingsmetod motiveras även av möjligheten att nå ut till så många respondenter som 

möjligt (P. Sandén, personlig kommunikation, 20 november 2017). Syftet var att få in data att 

arbeta med och återkoppla till politiker och EKBU själva för att kunna visa på hur det ser ut i 

verksamheterna. Den insamlade datan är även tänkt att användas för att kunna jämföra 

resultaten med andra kommuner. En kvalitativ datainsamlingsmetod, som exempelvis 

intervjuer, skulle ta mycket längre tid i anspråk och bli betydligt mer kostsam än vald kvantitativ 

metod (representant från Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017). 

 

Ingen pilotenkät har genomförts innan den nuvarande enkäten skickades ut, men den 

arbetsgrupp som utformar enkäten arbetar med att utveckla den efter varje enkätgenomgång 

(representant från Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017). För att testa 

de frågor som ska användas i en studie innan de skickas ut till hela den population som ämnas 

studeras kan en pilotstudie vara fördelaktig. Genom att genomföra en pilotstudie där frågorna 

lämnas ut till ett mindre antal personer kan forskaren se hur de fungerar, vilket kan göra att 

vissa frågor som riskerar att feltolkas kan arbetas om innan den riktiga undersökningen 

genomförs (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

 

Konstruktion av enkät 

Enkäten har utformats i programmet S-maker och består av frågor i nio olika teman: kön och 

ålder, asylprocessen, boende, skola, föreningsaktivitet, utsatthet, stöd, utskrivning och förslag 

på förändringar av enkäten (P. Sandén, personlig kommunikation, 16 november 2017). 

Utformningen gjordes av en arbetsgrupp inom avdelningen för ensamkommande barn och unga 

i Örebro kommun i samarbete med Region Örebro län (representant från Örebro kommun, 

personlig kommunikation, 14 november 2017). 

 
Genomförandet 

Enkäten är uppdelad i två delar som genomfördes direkt efter varandra. Den första delen är en 

intervjudel som innehåller demografifrågor, till exempel frågor om ålder och var respondenten 

är i asylprocessen. Vid denna del av genomförandet fanns boendepersonal med hela tiden. I 

vissa fall besvarades denna del bara av personal utan att EKBU närvarade. Under besvarandet 

av enkäten var det olika personal med vid de olika svarstillfällena, ibland var det respondentens 

mentor som var med. Den andra delen, själva enkäten, besvarar EKBU själva men vid vissa 

tillfällen har de önskat att personal även varit med under denna del. Då personal varit med vid 

besvarandet har denne ej kunnat se vad EKBU svarat. Vid vissa enkättillfällen användes en tolk 

då vissa respondenter hade behov av det. För de som hade tolkbehov fanns därför även personal 

samt tolk med under de båda delarna av enkäten. Både en tolk som fysiskt var på plats vid 

enkättillfället och telefontolk användes under genomförandet av datainsamlingen. På grund av 

att vissa språkgrupper är små, vilket kunde göra att respondenten kände tolken personligen 

användes i dessa fall främst telefontolk för att detta inte skulle påverka enkätsituationen 

(representant från Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017).  
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På vissa frågor kunde EKBU välja att svara att de ville fortsätta berätta muntligt om sitt svar. 

Eftersom enkäten är anonym och personal därför inte kan veta vem som svarat ja på en sådan 

fråga är detta inget som personalen frågar respektive EKBU om. Istället är det upp till varje 

enskild individ att själv ta upp detta med personal vid behov av att prata vidare om sitt svar. 

Enkäten fanns tillgänglig för respondenterna via internetlänk under en period av tre veckor. 

Under denna tid skickades ingen påminnelse ut till de som ej svarat utan eventuella påminnelser 

om att besvara enkäten gjordes muntligt av personalen på respektive boende (representant från 

Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017). 

 

Under besvarande av enkäten har vissa EKBU besvarat den andra delen själva utan 

kommunikation med personalen, men andra har velat ha stöd med förklaringar av vissa ord. Då 

det inte har funnits några förslag på vad olika begrepp innebär har respektive personal därför 

förklarat för den respondent som frågat utifrån sin egen tanke om vad begreppet innebär, vilket 

kan ha bidragit till att personal tolkat och förklarat olika. Många EKBU har exempelvis haft 

svårt att förstå vad sårad djupt innebär och det kommer vid nästa enkätomgång att finnas en 

förklaring eller ett talmanus till denna fråga så att all personal förklarar likadant. Det framgår 

heller inte i enkäten vem som utsatt personen för olika typer av kränkningar på boendet eller i 

verksamheten. Det är därför upp till respondenten själv att tolka vem som avses, vilket gör att 

svaren kan gälla andra boende, personal eller personer utifrån som ungdomen träffat i sin bostad 

(representant från Örebro kommun, personlig kommunikation, 14 november 2017).  

 

Våra metodval 
Nedan redovisas vår egen litteraturanskaffning, datainsamlings- och analysmetod samt studiens 

avgränsning. 

 

Litteraturanskaffning och källkritik 

De vetenskapliga artiklar som använts i studien har sökts fram i Örebro universitets databas 

Primo och databasen Social Services Abstracts. De sökord som användes i olika kombinationer 

var unaccompanied children, minor, violence, care facilities, care facility, social support, 

gender och adolescent, De avgränsningar som gjordes under litteratursökningen var att rutan 

för peer reviewed fylldes i för att säkerställa att litteraturen är vetenskapligt granskad. En annan 

avgränsning som gjordes var att endast inkludera artiklar i sökningarna. För att få den mest 

aktuella forskningen på området avgränsades sökningarna ytterligare till att gälla artiklar 

publicerade de senaste tio åren, vilket innebär att 2007 sattes som gräns. Endast artiklar på 

engelska och svenska inkluderades i sökningarna. Artiklarna valdes ut utifrån att rubrikerna 

verkade relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar och därefter lästes abstract till 

dessa artiklar. De artiklar som efter läsningen av abstract fortfarande var intressanta lästes i 

fulltext. Under litteratursökningen prioriterades studier gjorda i Europa för att de skulle vara 

mer jämförbara med den svenska kontexten. Litteratursökningarna genomfördes mellan den 8 

och 13 november år 2017.  

 

Datainsamlings- och analysmetod 

Efter att Örebro kommun tillsammans med Region Örebro län samlat in datan från 

enkätundersökningen efterfrågade de hjälp från studenter på socionomprogrammet vid Örebro 

universitet med att analysera resultatet. Rådatan som ligger till grund för denna studie fick vi 

till oss genom ett möte med representant från Region Örebro län och då vi inte varit med och 

samlat in materialet genomfördes en sekundäranalys av enkätsvaren. Ett par fördelar med denna 

typ av metod är enkel tillgång till analysmaterial som oftast är av god kvalité och att tiden som 

skulle avsatts till att samla in data istället kan användas till andra delar av studien. Exempel på 

nackdelar är att den som genomför sekundäranalysen inte har varit med och utformat materialet 
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vilket bland annat kan göra att det uppkommer svårigheter vid tolkningen av det (Bryman, 

2011). Utifrån att vi valt att studera ett större antal respondenter och då tidsramen för studiens 

genomförande varit begränsad har en sekundäranalys varit användbar då den som ovan nämnts 

är tidseffektiv och därför lämnar mer tid till bearbetning av materialet. Vidare gjordes 

bedömningen att Region Örebro län och Örebro kommun kan anses trovärdiga som insamlare 

av empiriskt material och att materialet därför skulle vara av god kvalité.  

 

För att analysera rådatan har statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) använts. För inlärning av SPSS användes Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

och guidning i programmet har även tillhandahållits av Lundmark, professor vid Örebro 

universitet och Sandén, Region Örebro län. Det finns ett antal kvantitativa metoder att använda 

sig av vid analys av statistiskt material. En univariat analys handlar om att analysera en variabel 

och kan göras i form av olika typer av tabeller eller diagram. Bivariat analys handlar om att 

analysera sambandet mellan två variabler och kan göras i form av korstabeller eller Chi2-test 

(Djurfeldt et al, 2010). Rådatan matades in i SPSS från exceldokument. Sedan genomfördes 

univariata analyser i form av frekvenstabeller och bivariata analyser i form av korstabeller samt 

Chi2-test för att analysera datan. I resultatredovisningen av enkätsvaren finns 203 respondenter 

med. När rådatan matades in i SPSS plockades de respondenter som inte svarat på del två av 

enkäten bort. Då samtliga 203 respondenter svarade på alla frågor i del två av enkäten redovisas 

inget bortfall på respektive fråga. En mer kvalitativ teoretisk analys har även genomförts utifrån 

de teman studien undersöker, med hjälp av systemteori med ekologiskt perspektiv, symbolisk 

interaktionism och genus. Att inte enbart beskriva resultatet utan även försöka förstå det kan 

bidra till förändring. Genom en förståelse för orsaken till ett problem skapas möjligheter till att 

förändra det, därför är även den teoretiska analysen viktig. 

 

Studiens avgränsning 

Det material vi fått oss tillhanda kommer från kommuner inom Örebro län och omfattar även 

andra enkätfrågor än de vi har med. Då tidsramen för aktuell studie var åtta veckor valde vi att 

avgränsa studien genom att analysera enkäten från hösten 2017 samt välja ut nio frågor utifrån 

två teman som vi ansåg vara mer intressanta att analysera. Vi har valt att titta på frågorna som 

berör olika former av utsatthet och stöd och om det föreligger några samband i svaren beroende 

på vilket kön personen som svarat har och inom vilken boendeform personen lever. De frågor 

vi valt presenteras i sin helhet i avsnittet resultat. Då vi fick möjlighet att ta del av rådata från 

en enkätundersökning som innefattar Örebro län, valde vi på grund av tillgänglighet och tidsram 

att hålla oss till detta och inte undersöka exempelvis hela Sveriges boenden för EKBU. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Redan under planeringen av enkätundersökningen är det av vikt att tänka på studiens validitet. 

Med validitet menas “[...] att etablera ett klart samband mellan den teoretiska definitionen (som 

beskriver det fenomen som ska mätas) och den operationella definitionen (som klargör hur det 

ska mätas)” (Nilsson, 2014, s. 168). Operationalisering kallas den process där ett begrepp görs 

mätbart (Bryman, 2011). Att frågorna i studien faktiskt mäter det som är ämnat att mätas är 

något som avgör kvalitén på studien. Detta gör det viktigt att vara säker på att välja rätt frågor 

då det inte finns någon möjlighet att ändra på frågorna eller lägga till följdfrågor i efterhand 

(Nilsson, 2014). Enkätundersökningar har vissa fördelar gällande validitet. En fördel är att 

undersökningens respondenter svarar på samma frågor vilket gör det lättare att jämföra 

insamlad data. En annan fördel är att risken för en eventuell intervjuareffekt blir obefintlig då 

det inte finns någon intervjuperson som kan påverka respondentens svar. Detta medför att risken 

för slumpmässiga eller osystematiska fel minskar betydligt, vilket leder till att studien får en 

högre validitet (Nilsson, 2014). I aktuell studie befinner sig däremot en personal i rummet där 
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respondenten fyller i enkäten, vilket skulle kunna bidra till en viss påverkan av respondenten. 

Vidare bör enkätfrågorna inte lämna utrymme för tolkning och/eller överlappa varandra. Detta 

kan medföra att frågan inte mäter det den avser att mäta vilket i sin tur bidrar till en minskad 

validitet (Djurfeldt et al, 2010). De enkätfrågor som varit med i undersökningen lämnar ett visst 

utrymme för tolkning av vissa begrepp vilket minskar studiens validitet. Då vi ej varit med och 

utformat frågorna går denna del av validiteten inte att påverka. Genom att bifoga enkätfrågorna 

kan läsaren själv se frågornas utformning och bilda sig en egen uppfattning om hur 

tolkningsbara de är och därmed avgöra styrkan i validiteten.  

 

Vid insamlandet av data kan det ske feltolkningar av respondenternas svar eller inmatningsfel 

när forskaren för in den insamlade datan, detta leder till att studien får en lägre reliabilitet. Med 

en studies reliabilitet menas en tillförlitlighet att resultaten skulle bli lika om en ny studie skulle 

genomföras (Bryman, 2011). Vid en enkätundersökning med fasta svarsalternativ är risken för 

feltolkning mindre och är svarsalternativen relativt få bidrar det till minskad risk för fel vid 

inmatning av data, vilket vidare medför att studien får en högre reliabilitet (Nilsson, 2014). I 

aktuell studie har enkäter med fasta, och relativt få, svarsalternativ använts vilket ökar studiens 

reliabilitet. Vid inmatning i SPSS har vi varit noggranna för att minimera den risk som finns att 

fel siffror matas in. Validitet och reliabilitet hänger ihop och en mätning kan inte vara valid om 

den inte är reliabel (Bryman, 2011). För att öka transparensen i hur frågor och enkät har 

utformats, vilket bidrar till att öka studiens reliabilitet, bifogas enkäten som bilaga.  

 

Då den aktuella studien använt sig av ett målinriktat urval, en form av icke-sannolikhetsurval 

vid urvalet av respondenter, är studiens resultat svårt att generalisera. Resultatet gäller bara de 

individer som deltagit i föreliggande studie och kan inte generaliseras utöver denna grupp. 

Generaliserbarhet innebär att det går att anta att studiens resultat även gäller personer och/eller 

grupper som inte har ingått i själva studien. För att studiens resultat ska gå att generalisera är 

det viktigt att urvalet av respondenter är representativt, det vill säga att den grupp som studerats 

är typiskt för populationen urvalen tagits från. Det vanligaste urvalet som används för att få ett 

representativ urval, som ökar generaliserbarheten, är sannolikhetsurval. Detta urval innebär att 

respondenterna har valts ut slumpmässigt och att varje enhet i populationen har haft lika stor 

chans att komma med (Bryman, 2011).  

 

Etiska överväganden 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse för Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Vidare 

kommer de etiska överväganden gällande enkätundersökningen som gjorts av Region Örebro 

län och Örebro kommun redovisas och avslutningsvis presenteras våra egna etiska 

överväganden gällande föreliggande studie. 

 

Forskningsetiska riktlinjer 

Vid genomförandet av en forskningsstudie är det viktigt att de individer som deltar i studien 

skyddas mot kränkning och att de genom sitt deltagande inte lider fysisk eller psykisk skada. 

Detta skydd kallas för individskyddskravet och består av fyra principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet innebär 

att respondenterna ska informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de svar som 

respondenterna ger under studien endast kommer att användas till forskning och att de har rätt 

att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Det andra kravet innebär att forskaren ska 

inhämta samtycke från de respondenter som deltar i studien. Det innebär att vid tillfällen då 

studien berör barn och är känslig ur en etisk aspekt ska även samtycke till deltagande i studien 

inhämtas från förälder eller vårdnadshavare till barnet. Vidare innebär detta krav att om en 

respondent vill avbryta sin medverkan i studien skall denne inte drabbas negativt av sitt beslut. 
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Det tredje kravet innebär att det inhämtade materialet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga 

och att respondenternas anonymitet ska bevaras genom att uppgifter som kan göra att enskilda 

identifieras förvaras på ett säkert sätt. Det sista kravet innebär att det inhämtade materialet 

endast får användas till forskning och att det exempelvis inte får användas för kommersiella 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Etiska överväganden gällande enkätundersökningen 

Under den del av arbetet med enkäten och datainsamlingen som genomfördes av Region Örebro 

län och Örebro kommun togs det hänsyn till ovan nämnda krav genom att respondenterna i 

samband med genomförandet av enkäten muntligt informerades om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville. Då 

studien innefattade personer under 18 år informerades god man eller SFV skriftligt via mejl om 

studien och de fick även lämna sitt samtycke till undersökningen. EKBU själva har inte lämnat 

något skriftligt samtycke till deltagande i studien utan har blivit erbjudna muntligt att delta och 

i samband med det lämnat sitt samtycke. Region Örebro län som har ansvarat för hanteringen 

av rådatan från undersökningen har förvarat den så att ingen obehörig kunnat ta del av den. För 

att bevara EKBU:s anonymitet i de fall då det varit ett lågt deltagantal på något boende har det 

inte lämnats ut data på individnivå till verksamheterna, utan endast på gruppnivå för att enskilda 

respondenters svar inte ska kunna identifieras. De EKBU som deltagit i studien har fått 

information om att deras svar endast kommer att användas utifrån forskningens syfte, att 

utveckla de olika boendena, och till denna studie. Ett annat etiskt ställningstagande som tagits 

är att utesluta variabeln etnicitet vid analysen av data (representant från Örebro kommun, 

personlig kommunikation, 14 november 2017). 

 

Våra egna etiska överväganden 

Vid möte med representant från Region Örebro län beslutades på grund av etiska skäl att inte 

analysera boendeform och kön tillsammans. Detta på grund av risken att röja anonymiteten för 

vissa respondenter, då antalet flickor i enkätundersökningen är betydligt lägre än antalet pojkar. 

Ur etisk synpunkt valdes därför att i studien analysera boendeform och kön separat med stöd 

och utsatthet. Vidare gjordes valet att utesluta namnen på de olika boendena, då även 

användandet av dessa hade kunnat bidra till att röja anonymiteten hos de svarande. 

Enkätundersökningen innefattar även barn under 18 år, vilket kan anses problematiskt ur en 

etisk synvinkel som beskrivits ovan. Vi är medvetna om detta men har inte kunnat påverka 

denna del då enkätundersökningen redan är genomförd, men hänsyn till detta har tagits av 

Region Örebro län och Örebro kommun som även detta nämnts ovan. När det kommer till 

hanteringen av den tillhandahållna rådatan har konfidentialitetskravet uppfyllts genom att vi 

har förvarat datan oåtkomlig för obehöriga. 

Teoretisk ram 
I följande avsnitt presenteras och förklaras de teoretiska teorier och begrepp som kommer att 

användas i studiens analysdel. Systemteori med ekologiskt perspektiv och symbolisk 

interaktionism kommer användas för att försöka förstå eventuella skillnader i upplevelser 

mellan de olika boendeformerna, vilket är en del av syftet med studien. Dessa teorier fokuserar 

på hur de olika system individer ingår i och hur interaktionen med andra påverkar dem. Då 

EKBU inom olika boendeformer kan tänkas ingå i olika sociala system där interaktionen ser 

olika ut motiveras valet av teorier. Utifrån studiens syfte kommer även begreppet genus 

användas för att försöka förstå eventuella skillnader mellan de båda könens upplevelser. Då 

genus utgår från att det finns skillnader mellan könen kan detta begrepp anses lämpligt att 

använda. 
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Systemteori med ekologiskt perspektiv 

Systemperspektivet är inriktat på människors sociala relationer och nätverk. Utifrån detta 

synsätt handlar sociala frågor huvudsakligen om arbetet att få individen att passa in i den 

aktuella sociala ordning som gäller och att arbeta för att denna sociala ordning blir bättre och 

effektivare, istället för att göra några drastiska förändringar i den sociala miljön (Payne, 2008). 

Utifrån systemiskt tänkande är individen en del i flera olika sociala system. Dessa system kan 

exempelvis utgöras av familjen, vänkretsen, skolklassen och arbetskamrater. ”Ett socialt system 

kan definieras som en uppsättning aktörer samt relationerna mellan aktörerna och deras olika 

egenskaper. Systemet är en helhet som fungerar tack vare delarnas ömsesidiga beroende av 

varandra” (Røkenes & Hanssen, 2007, s. 230). En del av den terminologi som används i den 

generella systemteorin används även inom ekologiskt perspektiv och teorierna kan anses löpa 

parallellt. Förespråkare av ekologiskt perspektiv ser individers miljö som ett sätt för 

socialarbetare att fokusera på vad som sker inom och mellan olika system och att där försöka 

bidra till hållbara, och inte bara kortsiktiga, förändringar. Ekologiskt perspektiv uppmuntrar till 

att se att problem uppstår på grund av en dålig passform mellan en individs miljö och dennes 

individuella behov (Healy, 2005). Det ekologiska perspektivet har sitt fokus på den sociala 

miljön och individers relationer till omgivningen. Då ett av det sociala arbetets mål är att skapa 

bättre förutsättningar mellan individer och deras omgivning är ett ekologiskt perspektiv 

användbart för att analysera den påverkan en individs miljö har på individen (Payne, 2008). 

  

Inom ekologiskt perspektiv används begreppet livsstressorer. Under ett livslopp möter 

människor förändringar i livet som ger upphov till störningar, så kallade stressorer. Stressorer 

kan vara exempelvis problem eller övergångar i livet som innebär svårigheter för individen att 

hantera och anpassa sig till sin omgivande miljö. Det som händer när en individ upplever en 

livsstressor är att denne bedömer allvarlighetsgraden på störningen – om den innebär skada 

och/eller förlust, eller om den endast innebär en prövning. Efter detta undersöker individen om 

den kan ändra på något hos sig själv, sin omgivning eller interaktionen mellan sig själv och 

omgivningen, för att kunna hantera situationen. Om hanteringsförsöken varit lyckade eller ej 

kan individen utläsa från den feedback (respons) den får från både sig själv, i form av hur den 

känner sig fysiskt och psykiskt, men även utifrån vad omgivningen signalerar (Payne, 2008). 

 

Symbolisk interaktionism 

Enligt Trost och Levin (2010) är symbolisk interaktionism ett passande perspektiv att använda 

sig av vid studier av mänskligt beteende då grundvalen i detta perspektiv är att analysera den 

sociala verkligheten, samhället och grupperna i samhället. Perspektivet kan vidare användas för 

att studera hur människor fungerar i grupp och hur människan och gruppen, två delar av 

samhället, interagerar med varandra. Symbolisk interaktionism är ett synsätt som kan användas 

för att underlätta förståelsen för det samhälle som studeras. Ett betydelsefullt begrepp inom 

symbolisk interaktionism är symboler. Under en individs uppväxt, och inlärning av sitt språk, 

utvecklar sig ljud till att bli ljud som har en mening och i och med detta blir dessa ljud symboler. 

I interaktionen mellan människor är det först när symboler betyder samma sak för de 

interagerande individerna som de faktiskt blivit meningsfulla. Den vanligaste typen av 

symboler som används i social interaktion är ord som har betydelse för de som interagerar med 

varandra. Däremot kan ett ord ibland ha olika innebörd för olika individer. För att interaktionen 

ska kunna fungera problemfritt mellan dessa individer behöver ordet symbolisera samma sak 

för de båda, inom den kontext interaktionen sker, i annat fall är ordet ingen symbol. Även om 

ord är den vanligaste formen av symboler använder sig människan av andra typer av symboler 

som exempelvis är relaterat till dess beteende. Dessa symboler kan vara i form av individers 

rörelser, gester, ansiktsuttryck och kroppshållning (Trost & Levin, 2010). 
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Genus 
Begreppet genus handlar om att människans kön är socialt konstruerat, till skillnad från att det 

är något biologiskt som människan föds med och som sedan inte förändras. Genus och vad som 

anses som kvinnligt och manligt är däremot föränderligt. Hur det uppfattas och uttrycks är bland 

annat beroende av socialt och kulturellt sammanhang och den tid som individen lever i 

(Mattsson, 2015). I samhället finns olika föreställningar och förväntningar på kvinnor och män, 

vilket gör att det skapas normer kring exempelvis hur de båda könen ska agera för att de ska 

accepteras av andra.  Dessa normer skapas redan under barndomen då pojkar och flickor 

socialiseras till att vara på ett speciellt sätt utifrån sitt kön. Vuxna bemöter barnen olika utifrån 

kön och tilltalar ofta flickor med en lugnare röst jämfört med pojkar som ofta tilltalas på ett mer 

bestämt sätt. En åtskillnad mellan könen görs även genom typ av och färg på de kläder barn får, 

vilket även det bidrar till konstruktionen av kön. Som vuxna fortsätter denna inlärning och då 

är konstruktionen kopplad till mediabilder och sociala sammanhang inom exempelvis arbete, 

privatliv och fritid (Mattsson, 2015). 

 

Konstruktionen av kön kan ses som en process där språket och människors agerande gentemot 

varandra är en stor del. Hur människor tolkar och bemöter varandra och genom att vissa 

beteenden uppmärksammas mer än andra hos respektive kön, skapas acceptabla och icke-

acceptabla sätt att uttrycka sig för de båda könen. De beteenden eller uttryck som män och 

kvinnor får positiv feedback på tenderar de att upprepa, exempelvis genom valet av kläder eller 

i bemötandet av det motsatta könet och konstruktionen fortsätter. De föreställningar om manligt 

och kvinnligt som finns kan förändras om de tas upp i diskussion, vilket kan bidra till andra 

föreställningar och möjligheter för kvinnor och män. Grunden till att olika normer för kvinnor 

och män finns kan kopplas till normen kring den heterosexuella sexualiteten. Då denna norm 

baseras på att olikheter dras till varandra måste de båda könen skilja sig åt (Mattsson, 2015).  

 

Ett exempel på då flickor och pojkar behandlas olika är inom institutionsvården. 

Behandlingspersonal på institutioner tenderar att skilja på flickors och pojkars problematik och 

behov av stöd. Detta genom att exempelvis pojkars problem ses som mer framträdande utåt sett 

och kopplat till beteende, medan flickors problem uppfattas mindre synliga, inåtvända och 

kopplade till psykologiska faktorer. Som en reaktion på detta synsätt bedöms de båda könen 

vara i behov av olika typer av insatser, flickor av samtal med någon de känner väl och litar på 

och pojkar av exempelvis fysisk aktivitet (Kullberg, 2012). Vidare har personalen ett mer 

auktoritärt förhållningssätt till pojkar jämfört med flickor. Flickor som bryter mot regler på 

boendet får inte lika mycket tillsägelser som pojkar. Flickor ges även mer plats för att uttrycka 

sina känslor jämfört med pojkar (Fäldt & Kullberg, 2012). Professionella inom olika 

yrkesgrupper har ofta föreställningar om män och deras utsatthet för våld som ligger i linje med 

vad som anses typiskt manligt. Utifrån detta tenderar män att leva upp till dessa föreställningar 

och uttrycka sin utsatthet på ett sätt som passar in i normen (Kullberg, Skillmark, Herz, Fäldt 

& Wallroth, 2012). Det är inte bara personal som bemöter kvinnor och män eller flickor och 

pojkar olika. De båda könen har även olika sätt att själva presentera sig på. Män visar mer ofta 

upp en självsäkerhet än kvinnor och kvinnor visar sig oftare svaga och känslosamma jämfört 

med män (Fäldt & Kullberg, 2012).  

 

Resultat  
I följande avsnitt kommer resultatet från enkätsvaren att redovisas i form av figurer, tabeller 

och i löpande text. Det resultat som redovisas är utifrån de valda enkätfrågorna och kommer 

presenteras i procentuell fördelning, avrundat till närmsta heltal (se bilaga 2 för exakta siffror). 

I första delen presenteras resultatet utifrån boendeform och efter detta följer en presentation av 

resultatet utifrån kön. Alla frågor har besvarats av samtliga 203 respondenter. De skillnader 
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som framkommer i upplevelse av stöd och utsatthet mellan de olika boendeformerna och de 

båda könen är små. På alla frågor som studerats genomfördes Chi2-test för att undersöka 

eventuella samband mellan variablerna. Testen visar att samband finns på samtliga frågor men 

det är endast på en fråga som sambandet är statistiskt signifikant: “Hjälper personalen dig när 

du blivit sjuk?” gällande boendeform (se bilaga 2 för fullständig redovisning av testresultat).  

 
Boendeform 

Av de EKBU som deltagit i enkätundersökningen ser 

fördelningen över boendeformerna ut på det sätt som 

figuren till höger visar. Inom boendeformen HVB bor det 

82 personer, 72 personer bor i stödboende och i eget 

boende bor det 49 personer. 
 

 

                                                                                                                

Figur 1. EKBU:s boendeform i procent (n=203) 

Boendeform-stöd 

Denna del av resultatet handlar om relationen mellan boendeform och stöd. Det verkar finnas 

ett samband mellan boendeform och upplevelsen av stöd. Av figur 2 samt tabell 1–4 framgår 

att EKBU inom stödboende generellt upplever en högre grad av stöd och EKBU inom eget 

boende generellt upplever en lägre grad av stöd från personal jämfört med de andra 

boendeformerna. Dock upplever EKBU på HVB mest stöd när det kommer till om personalen 

hjälper dem vid sjukdom, jämfört med de andra boendeformerna (se tabell 1).  
 

 

Figur 2. Boendeform–bryr sig i procent (n=203) 

Tabell 1. Hjälper personalen dig när du blivit sjuk 

 HVB Stödboende Eget boende 

Har inte behövt hjälp 10 % 26 % 31 % 

Har fått tillräcklig hjälp 65 % 58 % 55 % 

Har fått hjälp men hade behövt mer hjälp 22 % 11 % 10 % 

Nej, har inte fått hjälp   4 %   4 %   4 % 
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Tabell 2. Stödjer/tröstar personalen dig om du känner dig ledsen, nedstämd eller orolig 

 HVB Stödboende Eget boende 

Har inte behövt stöd 15 % 18 % 20 % 

Ja, jag har fått tillräckligt med stöd 55 % 65 % 57 % 

Ja, jag har fått stöd men inte 

tillräckligt 

22 % 13 % 14 % 

Nej, jag har inte fått stöd   9 %   4 %   8 % 

 

Tabell 3. Får du hjälp med skolarbetet på boendet/i verksamheten 

 HVB Stödboende Eget boende 

Går inte i skolan   1 %   0 %   4 % 

Får tillräckligt med hjälp 68 % 74 % 65 % 

Har inte fått tillräcklig hjälp 15 % 10 % 12 % 

Behöver ingen hjälp 16 % 17 % 18 % 

 

Tabell 4. Får du stöd i att välja vad du ska utbilda dig till 

 HVB Stödboende Eget boende 

Får tillräckligt med hjälp 59 % 72 % 49 % 

Får inte tillräckligt med hjälp 21 % 13 % 25 % 

Behöver ingen hjälp 21 % 15 % 27 % 

 

Boendeform-utsatthet 

Denna del av resultatet handlar om relationen mellan boendeform och utsatthet. Det verkar 

finnas ett samband mellan boendeform och upplevelse av utsatthet. Figur 3 visar att stödboende 

verkar vara den boendeform där EKBU är minst utsatta, och inom HVB är de mest utsatta, när 

det gäller samtliga former av utsatthet. På frågan om den boende blivit sexuellt ofredad under 

de senaste sex månaderna har ingen inom stödboende svarat att de blivit det. Vidare visar 

figuren att HVB har en större andel utsatta när det gäller hot och att bli sårad djupt. Däremot 

ligger boendeformen eget boende något högre i andel EKBU som svarat att de blivit slagna 

och/eller sexuellt ofredade (se figur 3). 
 

 

Figur 3. Boendeform–utsatthet i procent (n=203) 
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Kön 
Av de EKBU som deltagit i enkätundersökningen ser 

fördelningen över kön ut på det sätt som figuren till 

höger visar. Av de 203 respondenterna är 27 stycken 

flickor och 176 stycken pojkar. 

 

           

 

 

 
                                                                                                             Figur 4. Könsfördelning i procent (n=203) 

Kön-stöd 

Denna del av resultatet handlar om relationen mellan kön och stöd. Det verkar finnas ett 

samband mellan kön och upplevelse av stöd. I figur 5 samt tabell 5–8 går det att se att flickor 

generellt upplever en högre grad av stöd från personalen jämfört med pojkarna. Denna skillnad 

mellan könen är dock liten då flickorna upplever mest stöd från personalen gällande tre frågor, 

då de är ledsna, nedstämda eller oroliga samt gällande skola och utbildning (se tabell 6–8). På 

de övriga två frågorna gällande om personalen bryr sig eller hjälper dem vid sjukdom, upplever 

pojkarna mer stöd än flickorna (se figur 5 och tabell 5).  

 

 

Figur 5. Kön–bryr sig i procent (n=203) 

 

Tabell 5. Hjälper personalen dig när du blivit sjuk 

 Flickor Pojkar 

Har inte behövt hjälp 30 % 19 % 

Har fått tillräcklig hjälp 48 % 62 % 

Har fått hjälp men hade behövt mer hjälp 19 % 15 % 

Nej, har inte fått hjälp   4 %   4 % 
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Tabell 6. Stödjer/tröstar personalen dig om du känner dig ledsen, nedstämd eller orolig 

 Flickor Pojkar 

Har inte behövt stöd   7 % 19 % 

Ja, jag har fått tillräckligt med stöd 70 % 57 % 

Ja, jag har fått stöd men inte tillräckligt 15 % 17 % 

Nej, jag har inte fått stöd   7 %   7 % 

 

Tabell 7. Får du hjälp med skolarbetet på boendet/i verksamheten 

 Flickor Pojkar 

Går inte i skolan   4 %   1 % 

Får tillräckligt med hjälp 74 % 69 % 

Har inte fått tillräcklig hjälp 19 % 11 % 

Behöver ingen hjälp   4 % 19 % 

 

Tabell 8. Får du stöd i att välja vad du ska utbilda dig till 

 Flickor Pojkar 

Får tillräckligt med hjälp 63 % 61 % 

Får inte tillräckligt med hjälp 22 % 18 % 

Behöver ingen hjälp 15 % 21 % 

 

Kön-utsatthet 

Denna del av resultatet handlar om relationen mellan kön och utsatthet. Det verkar finnas ett 

samband mellan kön och upplevelse av utsatthet. I figur 6 framgår att pojkar generellt är mer 

utsatta än flickor. Andelen pojkar som blivit utsatta för hot och/eller blivit slagna på boendet är 

större än andelen flickor. På frågan gällande om den boende blivit hotad av någon på boendet/i 

verksamheten under de senaste sex månaderna, svarar inte någon av flickorna att de blivit det. 

Däremot visar figuren att andelen flickor som upplevt att de på boendet blivit sexuellt ofredade 

och/eller sårade djup är större än andelen pojkar som upplevt denna form av utsatthet på 

boendet/i verksamheten (se figur 6).  

 

Figur 6. Kön–utsatthet i procent (n=203) 
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Analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att analyseras med hjälp av den teoretiska ramen. 

Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker utifrån valda teorier och begrepp: systemteori med 

ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus. Under rubrikerna analyseras 

boendeform-stöd och boendeform-utsatthet utifrån ett ekologiskt perspektiv respektive 

symboliskt perspektiv och kön-stöd och kön-utsatthet analyseras utifrån genus. 

 

Systemteori med ekologiskt perspektiv 
Boendeform-stöd 

Ekologiskt perspektiv fokuserar på individens miljö och att titta vad som sker i och mellan de 

olika system individen ingår i (Healy, 2005). De små skillnader som går att se i upplevelse av 

stöd mellan de olika boendeformerna skulle utifrån detta kunna förklaras som att EKBU ingår 

i system som ser olika ut beroende på boendeform (jmf Røkenes & Hanssen, 2007). Exempel 

på skillnader i systemen kan vara närheten till andra boende, närhet till personal och om EKBU 

har fått uppehållstillstånd eller inte. Figur 2 och tabell 1–4 visar att EKBU inom stödboende är 

de som generellt upplever mest stöd från personalen. Sett ur ett ekologiskt perspektiv skulle 

detta resultat kunna vara en indikator på att EKBU inom stödboende känner sig mer trygga i 

sin miljö jämfört med EKBU inom de andra boendeformerna. Inom ekologiskt perspektiv ligger 

vikten vid att hitta möjligheter till långsiktiga och hållbara förändringar som bidrar till att 

individen anpassar sig till den sociala ordning som är aktuell. Ett problem uppstår då den miljö 

där varje enskild individ verkar inte har möjlighet att uppfylla de individuella behov som 

individerna har (Healy, 2005). Resultatet skulle utifrån detta kunna förklaras som att 

passformen mellan EKBU:s individuella behov och den boendeform de lever i stämmer väl 

överens med varandra. Detta skulle kunna tyda på att EKBU inom stödboende har anpassat sig 

till den sociala ordning som gäller, både i stödboendet och i samhället i stort, på grund av att de 

levt i det nya landet under en längre tid jämfört med EKBU på HVB (jmf Healy, 2005). En 

annan förklaring kan vara att EKBU inom stödboende generellt inte har lika stort behov av stöd 

som exempelvis EKBU inom HVB. Trots att närheten till personal är mindre inom stödboende 

kan det tänkas att det lägre behovet av stöd inom denna boendeform bidrar till att personalen 

ändå hinner finnas där för de boende som faktiskt behöver stöd. Detta i större utsträckning 

jämfört med HVB trots att personal finns tillgänglig dygnet runt inom denna boendeform. 

 

Figur 2 och tabell 1–4 visar även att EKBU inom eget boende generellt upplever en lägre grad 

av stöd från personal jämfört med EKBU inom HVB och stödboende. Detta skulle kunna bero 

på att EKBU tidigare bott inom en boendeform där stödet från personal varit mer tillgängligt. 

När de nu ska leva i eget boende kan de tänkas uppleva att de inte är mogna för denna förändring 

och den självständighet detta innebär. Sett ur ett ekologiskt perspektiv kan denna förändring 

innebära en livsstressor som EKBU måste hantera genom att försöka anpassa sig. När en individ 

stöter på motgångar, eller går igenom en förändring i livet, kan dessa händelser bidra till 

störningar hos individen, så kallade stressorer. Dessa livsstressorer innebär svårigheter för 

individen att passa in sig i den omgivande miljön och därför försöker denne antingen ändra på 

något hos sig själv eller på något i miljön för att kunna hantera den nya situationen (Payne, 

2008). En stor andel EKBU inom eget boende svarar på flera frågor att de inte behöver hjälp 

eller stöd (se tabell 1–4). Då EKBU inom egen boende förväntas vara mer självständiga skulle 

detta kunna bidra till att de individer som faktiskt behöver stöd inte ber personalen om hjälp, 

av rädsla för att inte passa in i den sociala ordning som gäller (jmf Healy, 2005). 

 

När EKBU kommer till ett nytt land och sin nya miljö på ett HVB, kan det tänkas att EKBU 

går igenom en förändring i livet som skulle kunna innebära en livsstressor för denne (jmf Payne, 

2008). Att komma ensam till ett nytt land innebär bland annat en förlust av föräldrar eller annan 



 

28 
 

betydande vuxen person som EKBU skulle kunna ty sig till. Utifrån detta, och då EKBU inom 

HVB oftast är yngre jämfört med de inom stödboende, kan det tänkas innebära att de är i större 

behov av stöd. Boendetätheten är även högre inom HVB vilket medför att det är fler individer 

som ska stöttas av personalen. De boende har heller inte hunnit anpassa sig i samma 

utsträckning till den sociala ordningen jämfört med de andra boendeformerna (jmf Healy, 

2005). Dessa faktorer skulle kunna förklara varför en stor andel EKBU inom HVB upplever att 

de inte får det stöd de behöver (se figur 2 samt tabell 1–4). 

 

Boendeform-utsatthet 

Figur 3 visar att EKBU inom HVB generellt upplever mer utsatthet jämfört med de andra 

boendeformerna. Framförallt visar figuren att utsatthet i form av hot och sårad djupt är något 

högre inom HVB. Det skulle kunna tänkas att dessa former av psykisk utsatthet kan pågå i 

större utsträckning inom HVB, där närheten till personal är högre, då detta kan göras på ett sätt 

som inte är lika uppenbart för personalen. EKBU inom HVB går även igenom en förändring 

som kan innebära en livsstressor för dem då de kommit till ett nytt land. Livsstressorer innebär 

svårigheter för individen att anpassa sig till den aktuella miljön (Payne, 2008). Dessa EKBU är 

nya i en främmande miljö vilket kan innebära att de har svårt att anpassa sig till den sociala 

ordning som gäller. EKBU gör vad de kan för att hantera situationen då allt är nytt och det tar 

tid att anpassa sig till den nya miljön. Detta kan innebära att de boende handlar på ett sätt som 

de i normala fall inte skulle göra och det kan leda till att konflikter uppstår mellan dem (jmf 

Healy, 2005). 

 

Symbolisk interaktionism  
Boendeform-stöd 

Symbolisk interaktionism är ett användbart perspektiv när mänskligt beteende ska studeras då 

perspektivets fokus är att analysera hur människor fungerar i grupp och hur gruppen och 

människan interagerar med varandra (Trost & Levin, 2010). Som tidigare nämnts visar figur 2 

och tabell 1–4 att stödboende upplever en högre grad av stöd jämfört med HVB och eget 

boende. En orsak till detta kan vara att interaktionen mellan personal och boende fungerar bättre 

på grund av att EKBU inom stödboende ofta har bott i Sverige längre tid jämfört med de inom 

HVB. Då EKBU inom HVB inte kan det nya språket lika bra som de inom stödboende, kan 

personalens och EKBU:s olika uppfattning av symboler vara en bidragande orsak till 

upplevelsen av mindre stöd. Symboler används i interaktionen mellan individer och det är först 

när dessa symboler betyder samma sak för de som interagerar med varandra som de blir 

betydelsefulla. Symboler, som kan vara exempelvis ord eller handling, kan ha olika innebörd 

för olika personer (Trost och Levin, 2010). EKBU inom HVB kan ha sitt födelselands betydelse 

för olika symboler, exempelvis symbolerna stöd, vuxen, familj och hem. Dessa kan skilja sig 

från personalens uppfattning av symbolerna, vilket kan leda till missuppfattningar. 

 

Boendeform-utsatthet 

I figur 3 framkommer att EKBU inom HVB är de som generellt upplever mest utsatthet och 

framförallt när det gäller hot och att bli sårad djupt, jämfört med de andra boendeformerna. 

Symbolisk interaktionism studerar hur individer fungerar i grupp och hur de interagerar med 

varandra, både enskilt och mellan grupp och individ (Trost & Levin, 2010). Det kan tänkas att 

EKBU inom HVB, som alla befinner sig i en ny miljö, har flera olika betydelser för de symboler 

som används i interaktionen mellan de boende. Om ord eller handlingar symboliserar olika 

saker för de boende kan det tänkas att konflikter lätt uppstår och detta kan i sin tur leda till att 

individerna blir sårade djupt vid en konflikt. Figur 3 visar även att EKBU inom stödboende 

upplever minst utsatthet inom samtliga fyra områden som enkäten undersöker. Detta skulle 

kunna tyda på att dessa EKBU är mer trygga i sin boendeform då de levt i det nya landet en 
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längre period och lärt sig innebörden av personal och medboendes symboler vilket kan bidra 

till att färre konflikter uppstår (jmf Trost & Levin, 2010). Inom stödboende bor EKBU oftast i 

eget rum/lägenhet, vilket kan bidra till att det är lättare att dra sig undan och undvika en situation 

av utsatthet. Detta i kombination med närheten till personal som kan stötta och medla vid 

missuppfattningar gällande symbolers olika betydelse kan vara två bidragande orsaker till att 

EKBU inom stödboende upplever mindre utsatthet jämfört med de inom HVB och eget boende. 

 

Figur 3 visar att en något större andel EKBU inom eget boende upplever utsatthet i form av att 

ha blivit slagen och sexuellt ofredad, jämfört med EKBU inom de andra boendeformerna. De 

EKBU som flyttat till eget boende har mindre närhet till personal jämfört med EKBU inom 

HVB och stödboende, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till ökad utsatthet. I eget 

boende lever EKBU även mer självständigt och kan tänkas umgås med människor som inte 

lever i samma boende, något som personalen kanske inte uppmärksammar på samma sätt som 

inom de andra boendeformerna. Individer påverkas av hur interaktionen med andra fungerar 

(Trost & Levin, 2010) och i interaktionen med andra personer, samt i frånvaron av personal, 

kan det tänkas att utsatthet i fysisk form förekommer oftare då det inte finns någon som 

bevittnar vad som händer.  

 

Genus 

Kön-stöd 

Figur 5 samt tabell 5–8 visar att flickor sammantaget upplever en högre grad av stöd från 

personalen jämfört med pojkar, dock är skillnaderna små. Begreppet genus handlar om att kön 

skapas genom konstruktion och att det i samhället finns olika föreställningar om, och 

förväntningar på, kvinnor och män. Detta gör att det skapas normer kring hur de båda könen 

ska agera för att de ska accepteras av andra. Dessa normer skapas redan under barndomen då 

flickor och pojkar socialiseras till att vara på ett speciellt sätt utifrån sitt kön (Mattsson, 2015). 

Utifrån detta skulle skillnaderna i upplevelse av stöd från personalen mellan könen kunna 

förklaras som att EKBU under socialisationen har lärt sig olika normer kring stöd. Normerna 

kan exempelvis handla om hur flickor jämfört med pojkar ska uttrycka ett behov av stöd, samt 

hur mycket stöd som är accepterat för de båda könen att ta emot. En central del av 

könskonstruktionen är språket och hur människor bemöter och tolkar varandra. De beteenden 

eller uttryck som kvinnor och män får positiv feedback på tenderar de att upprepa (Mattsson, 

2015). Flickor presenterar sig därför ofta som mer känslosamma medan pojkar i högre grad 

visar upp en självsäkerhet (Fäldt & Kullberg, 2012). Detta skulle kunna göra att EKBU 

beroende på kön lever upp till de föreställningar som finns om hur det kön de tillhör ska vara, 

vilket påverkar hur och om de uttrycker att de behöver stöd. Pojkars uttryck för ett stödbehov 

kanske inte uppfattas som att de är i behov av stöd fast de är det. 

 

Vuxnas bemötande skiljer sig åt beroende på kön (Mattsson, 2015) och inom institutionsvården 

tenderar personalen att skilja på flickors och pojkars behov av stöd. Detta genom att exempelvis 

pojkars problem ses som mer framträdande och kopplat till beteende, medan flickors problem 

uppfattas mindre synliga och kopplade till psykologiska faktorer. De båda könen bedöms 

utifrån detta vara i behov av olika typer av insatser, exempelvis samtal för flickor och fysisk 

aktivitet för pojkar (Kullberg, 2012). Utifrån detta skulle resultatet kunna förklaras genom att 

personalens föreställningar om flickor och pojkars stödbehov bidrar till hur mycket stöd de ger 

respektive kön. Detta kan bidra till att individen inte får det stöd den behöver och upplevelsen 

av att ha fått stöd kan därmed påverkas. Figur 5 samt tabell 5–8 visar även att flickor upplever 

mest stöd från personalen gällande tre frågor, nedstämdhet, skola och val av utbildning. På de 

övriga två frågorna gällande om personalen bryr sig eller hjälper dem vid sjukdom, upplever 
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pojkar mer stöd. Förklaringen till dessa skillnader skulle kunna vara att det finns olika normer 

i samhället kring vad flickor respektive pojkar behöver stöd med (jmf Mattsson, 2015). 

 

Kön-utsatthet 

Figur 6 visar att pojkar generellt är mer utsatta än flickor, däremot är det en större andel flickor 

som blivit sexuellt ofredade och/eller sårade djupt. Begreppet genus beskriver hur normer kring 

kön påverkar individers beteende (Mattsson, 2015). Med stöd av detta skulle skillnaderna i 

utsatthet mellan könen kunna förklaras av att flickor och pojkar har lärt sig normer kring vad 

som är okej och inte i hur de bör bemöta personer utifrån vilket kön personen har. Exempelvis 

skulle normer kring tillgången till flickors kropp kunna göra att de i större utsträckning utsätts 

för sexuellt ofredande. Samtidigt kan dessa normer göra att personalen heller inte 

uppmärksammar det lika mycket, vilket ökar flickornas utsatthet. Normer gällande att flickor 

tillåts vara mer känslosamma skulle kunna förklara varför de upplever att de blivit sårade djupt 

i större utsträckning än pojkar (jmf Fäldt & Kullberg, 2012). Vidare tenderar professionella 

inom olika yrkesgrupper att ha föreställningar om män och deras utsatthet som män ofta lever 

upp till (Kullberg et al, 2012), vilket även det skulle kunna bidra till att förklara pojkars 

utsatthet. Då pojkar ofta presenterar sig på ett mer självsäkert sätt (Fäldt & Kullberg, 2012) 

kanske personal inte ser pojkars utsatthet i samma utsträckning som flickors, vilket kan göra att 

pojkar generellt blir mer utsatta. Att pojkar upplever hot och slag i större utsträckning (se figur 

6) skulle med hjälp av normer kring genus kunna förklaras genom att fysiskt kontaktsökande 

mellan pojkar ses som ett sätt för dem att interagera. På grund av detta kanske inte personal 

reagerar lika starkt om pojkar är fysiska mot varandra, vilket gör att det finns ett utrymme för 

dem att bli utsatta.  

 

Slutdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, metod och förslag till vidare forskning. I 

resultatdiskussionen presenteras studiens slutsatser och resultatet diskuteras bland annat utifrån 

tidigare forskning. I metoddiskussionen kommer studiens styrkor och begränsningar att tas upp. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan redovisas studiens slutsatser som besvarar studiens syfte: 

 EKBU inom stödboende upplever mer stöd och eget boende upplever mindre stöd, 

jämfört med de andra boendeformerna. EKBU inom HVB upplever mer utsatthet och 

stödboende upplever mindre utsatthet, jämfört med de andra boendeformerna. 

Skillnaderna kan förstås genom EKBU:s grad av anpassning till den sociala ordningen, 

livsstressorer, interaktion mellan de boende och de boende och personalen, olika 

tolkning av symboler och hur de sociala system de ingår i ser ut. 

 

 Flickor upplever generellt mer stöd jämfört med pojkar och pojkar upplever generellt 

mer utsatthet jämfört med flickor. Detta kan förstås utifrån olika normer kring flickor 

och pojkar och att de socialiserats in i att vara på ett visst sätt utifrån sitt kön.  

 

Det går att se vissa samband mellan variablerna men de skillnader som går att se är små, och 

endast ett av sambanden är statistiskt signifikant. På grund av detta kan studiens slutsatser 

behöva tolkas med viss försiktighet. 
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Resultatet visar att EKBU inom eget boende upplever mindre stöd från personalen jämfört med 

de andra boendeformerna och stödboende är den boendeform där EKBU upplever mest stöd. 

Tidigare studier visar på att stödet från personalen är viktigt för EKBU (Malmsten, 2014; Mels 

et al, 2008; Wernesjö, 2015). Då de inte har sina föräldrars stöd att tillgå är personalen många 

gånger den enda möjlighet till stöd dessa individer har. Personalen ses i vissa fall som en familj, 

men även andra boende ses som stöd vilka anses lättare att prata med om ämnen där de har 

liknande erfarenheter (Malmsten, 2014). En annan studie visar på att personalen kan ge de 

boende olika former av stöd, som exempelvis socialt sällskap, instrumentellt och emotionellt 

stöd. Där uppgav däremot EKB att de andra boende inte utgjorde något direkt socialt stöd (Mels 

et al, 2008). Med detta i åtanke kan vikten av personalens stöd förstås tydligare. Tidigare 

nämnda studier har inte jämfört olika boendeformer och deras upplevelse av stöd på det sätt 

som vi gjort och därför kan resultaten vara svåra att jämföra. Dock visar tidigare studier att 

stödet från personal är viktigt och då det framkommer i vårt resultat att en stor andel EKBU 

upplever att de inte får tillräckligt med stöd, kan detta anses var problematiskt. 

 

I tidigare forskning framkommer att det är många EKB som inte får tillräckligt med stöd 

gällande utbildning och som önskar mer stöd från personalen när det kommer till hjälp med 

läxor (Malmsten, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Detta är även något som framgår av vårt 

resultat, då flera av de boende inom samtliga boendeformer upplever att de inte får tillräcklig 

hjälp med skolarbetet och i att välja vad de ska utbilda sig till. En annan studie visar att EKBU 

i familjehem upplever mer stöd från både familjehemmet och vänner, jämfört med EKBU inom 

institutionsboenden. Inom institutionsboende saknas även de starka band som utvecklas mellan 

EKBU och familjehemmet (Kalverboer et al, 2015). I vår studie ingår inte boendeformen 

familjehem vilket gör att det inte går att jämföra denna del av resultatet med vårt resultat. 

Däremot visar vårt resultat likt tidigare forskning att stödet inom institutionsboenden är 

bristfälligt. 

  

Tidigare forskning visar att boendemiljön påverkar ungdomars utsatthet inom 

institutionsboenden, detta gäller både den sociala och fysiska boendemiljön (Sekol, 2016, 

2013). Vårt resultat visar att EKBU inom stödboende upplever en högre grad av stöd från 

personalen. Tidigare studier visar att inom de institutioner där ungdomarna har stöttande 

relationer med personalen är förekomsten av fysisk utsatthet lägre (Khoury-Kassabri & Attar-

Swartz, 2014; Sekol, 2016, 2013). Då resultatet visar att EKBU inom stödboende även upplever 

en lägre grad av utsatthet skulle detta utifrån den tidigare forskningen kunna förstås utifrån att 

de även upplever en högre grad av stöd från personalen. EKBU inom eget boende upplever en 

lägre grad av stöd från personalen jämfört med stödboende. Med stöd i tidigare forskning skulle 

detta kunna kopplas till att resultatet även visar att de är mer fysiskt utsatta jämfört med de 

andra boendeformerna.  

 

Vår studie visar att EKBU inom stödboende upplever mindre, och de inom HVB upplever mer 

utsatthet gällande samtliga fyra former av utsatthet. EKBU inom HVB är i högre grad utsatta 

för hot och har blivit sårade djupt, medan de inom eget boende upplever mest utsatthet i form 

av slag och sexuellt ofredande, jämfört med de andra boendeformerna. I den tidigare 

forskningen har dessa boendeformer för EKBU inte jämförts på det sätt som görs i vår studie 

och forskning kring EKBU:s upplevelser av utsatthet inom boendet är begränsad. Tidigare 

forskning visar dock att EKBU upplever att våld mellan de boende är ett problem (Kalverboer 

et al, 2015) och att mobbning är vanligt förekommande inom olika boendeformer för EKBU 

(Socialstyrelsen, 2013). Det resultat som vi fått fram visar inte att detta är vanligt 

förekommande, men kan ändå förstås i förhållande till dessa studier utifrån att vårt resultat ändå 

visar på att olika former av utsatthet förekommer inom de olika boendeformerna. Vidare visar 
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tidigare forskning att utsatthet är vanligare bland yngre individer (Khoury-Kassabri & Attar-

Swartz, 2014; Sekol, 2016; Sherr et al, 2016). Detta skulle kunna förstås i relation till att vårt 

resultat visar att EKBU inom HVB upplever en högre grad av utsatthet jämfört med de andra 

boendeformerna, då det är en större andel yngre individer inom denna boendeform.  

 

Flera tidigare studier om utsatthet på olika typer av institutionsboende för barn och ungdomar 

visar att våld är vanligt förekommande (Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014; Sherr et al, 

2016). I en tidigare studie av 86 barn inom institutionsvården framkommer att 36 % utsatts för 

psykisk misshandel, 34,9 % för fysisk misshandel, 57 % för känslomässig försummelse, 45,3 

% för fysisk försummelse och 21 % för sexuella övergrepp (Sherr et al, 2016). Vårt resultat 

visar att de högsta siffrorna inom respektive form av utsatthet inom de olika boendeformerna 

är 11 % hotad, 8,2 % slagen, 4,1 % sexuellt ofredad och 14,6 % sårad djupt. Att resultaten från 

vår studie skiljer sig så pass mycket från tidigare forskning skulle kunna bero på att de 

respondenter som deltagit i den tidigare studien har andra behov av vård. Vidare skiljer sig 

anledningen till att de befinner sig på ett institutionsboende åt jämfört med EKBU. De barn som 

placeras på institutionsboende blir ofta det på grund av egen problematik, exempelvis någon 

form av normbrytande beteende, medan EKBU bor på institutionsboende för att de kommit 

själva till ett nytt land och behöver en bostad och tillgång till omsorg. 

 

Vårt resultat visar att flickor generellt upplever en högre grad av stöd från personalen jämfört 

med pojkar. Detta resultat stärks av att det även i tidigare forskning framkommer att flickor 

upplever högre grad av stöd än pojkar (Väänänen et al, 2014). Vidare visar vår studies resultat 

att pojkar generellt är mer utsatta än flickor och att det finns skillnader mellan könen sett till 

vilken form av utsatthet de upplever. Andelen pojkar som blivit utsatta för hot och blivit slagna 

är större än andelen flickor och andelen flickor som blivit sexuellt ofredade och sårade djupt är 

större än andelen pojkar. Sherr et al (2016) har i sin litteraturstudie tittat på sambandet mellan 

kön och utsatthet bland ungdomar inom institutionsvården och funnit att studiernas resultat 

kring sambandet mellan dessa variabler inte stämmer överens. Vissa studier visar att det är 

vanligare att flickor utsätts, medan andra visar det motsatta. Det finns även studier som inte 

visar på någon skillnad mellan könen. I en annan studie som tittat på sambandet mellan kön och 

utsatthet för fysiskt våld framkommer det att fler pojkar blir utsatta jämfört med flickor 

(Khoury-Kassabri & Attar-Swartz, 2014). Då tidigare studier inte tittat specifikt på EKBU som 

målgrupp kan resultaten inte jämföras rakt av. Däremot kan det resultat som vi fått fram, om att 

flickor och pojkars utsatthet skiljer sig åt, ändå förstås i förhållande till dessa studier då de visar 

på att det finns vissa skillnader mellan könens utsatthet.  

 

Det kan finnas olika förklaringar till det resultat som visar att det verkar finnas vissa skillnader 

mellan boendeformerna i upplevelse av stöd och utsatthet. Det skulle kunna handla om graden 

av anpassning till den sociala ordningen (jmf Healy, 2005) och olika typer av livsstressorer 

inom de olika boendeformerna (jmf Payne, 2008). Andra tänkbara förklaringar kan vara hur 

interaktionen mellan de boende och de boende och personalen ser ut, deras olika tolkning av 

symboler (jmf Trost & Levin, 2010) och hur de sociala system som de ingår i ser ut (jmf 

Røkenes & Hanssen, 2007). Vidare kan det finnas olika förklaringar till det resultat som visar 

att det verkar finnas vissa skillnader mellan flickor och pojkars upplevelse av stöd och utsatthet. 

Skillnaderna skulle kunna bero på olika normer kring flickor och pojkar (jmf Mattsson, 2015). 

Dessa normer kan handla om personalens uppfattningar om EKBU:s behov av stöd, eller hur 

de båda könen uttrycker sitt behov. Att det finns skillnader mellan flickor och pojkars 

upplevelse av utsatthet kan bero på att de presenterar sig på olika sätt, pojkar mer självsäkert 

och flickor mer känslosamt, vilket även gör att personalen uppmärksammar de båda könens 

utsatthet på olika sätt (jmf Fäldt & Kullberg, 2012). 
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I vald tidigare forskning har två av studierna använt ekologiskt perspektiv för att analysera 

resultatet, de andra teorier och begrepp som används i vår studie har inte använts. Detta skulle 

kunna påverka att våra förklaringar till resultatet i vissa fall skiljer sig från de i den tidigare 

forskningen. Vi är medvetna om att om andra teorier och begrepp använts hade detta kunnat 

leda till andra slutsatser. De teorier och begrepp som vi valt att använda oss av är endast ett sätt 

att se på, och analysera, det empiriska materialet. Vidare har flera av de tidigare studierna 

använt kvalitativa intervjuer eller en blandning av intervjuer och enkäter. Användandet av olika 

metoder i forskningen, vilka även har olika fokus och mål, kan även det göra att resultaten 

skiljer sig åt. 

 

Metoddiskussion 

Det går att se vissa samband mellan de undersökta variablerna, men skillnaderna i både 

upplevelse av stöd och utsatthet mellan de olika boendeformerna samt mellan könen är små. 

Vidare är endast ett av sambanden statistiskt signifikant. Studiens slutsatser kan utifrån detta 

behöva tolkas med viss försiktighet. Innan det empiriska materialet analyserades fanns en 

förväntning att resultatet skulle visa på större skillnader än de som framkommer i vår studie. 

Detta utifrån att den tidigare forskningen visar att det finns skillnader mellan olika 

boendeformers upplevelse av stöd och utsatthet, samt att olika typer av boendemiljö har en 

påverkan på dessa upplevelser. Då HVB, stödboende och eget boende skiljer sig åt på flera 

olika sätt, exempelvis gällande syftet med vården, boendelokalernas utformning, boendetäthet, 

närheten och tillgången till personal, de boendes ålder och om de boende har uppehållstillstånd 

eller inte, skulle det därför kunna antas finnas större skillnader mellan de olika boendeformerna, 

än vad resultatet i denna studie visar. Flera tidigare studier gällande skillnader mellan flickor 

och pojkars upplevelser visar även de att det finns vissa skillnader mellan de både könen. 

Utifrån detta skulle det även kunna antas finnas större skillnader i resultatet mellan de flickor 

och pojkar som ingår i vår studie.  

 

Anledningen till att resultatet ser ut som det gör och att skillnaderna i upplevelser inte är större 

än vad de är skulle kunna kopplas till olika delar i den metod som använts, exempelvis hur 

enkäten är utformad samt hur datainsamlingen har genomförts. Då vissa enkätfrågor lämnar 

utrymme för tolkning kan de även vara svåra att förstå för respondenten. Personal har ibland 

varit med och förklarat vissa begrepp för respondenterna, exempelvis ”sårad djupt” som visat 

sig vara ett begrepp som behövt förklaras. Då respondenterna har ett annat modersmål än 

svenska innebär detta att begreppen blir desto mer svårtolkade, även vid ett förtydligande av 

personalen. Eftersom det är olika personal närvarande vid besvarandet av enkäten kan 

personalens individuella tolkningar av begreppen innebära att frågan förklaras på olika sätt. 

Detta kan bidra till att respondenterna svarar på frågan utifrån olika förståelse för den, vilket 

kan medföra missvisande resultat och att det som avses mätas inte är det som egentligen mäts. 

Operationalisering handlar om att göra det begrepp som ska mätas mätbart (Bryman, 2011). Då 

vissa frågor lämnar utrymme för tolkning kan det tänkas att dessa begrepp inte har 

operationaliserats på det mest fördelaktiga sättet och verkligen mäter det som avses. Validiteten 

blir sämre om frågorna lämnar utrymme för tolkning (Nilsson, 2014). För att öka validiteten på 

studien skulle en förklaring av begreppet i anslutning till frågan vara ett sätt att bidra till att 

frågan besvaras under så lika förutsättningar som möjligt, alternativt en annan 

operationalisering av de begrepp som ska mätas. De frågor som ingår i enkäten kanske på grund 

av en mindre bra operationalisering av begreppen stöd och utsatthet, gör att vi fått fram det 

resultat som vi fått som inte visar på så stora skillnader i upplevelser, trots att det utifrån tidigare 

forskning skulle kunna antas vara det.  
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Vid urvalet av respondenter gjordes ett målstyrt urval baserat på att respondenterna antogs 

kunna svara mot studiens syfte. Då urvalsmetoden inte baseras på ett sannolikhetsurval kan det 

vara problematiskt att uttala sig om ifall resultatet är generaliserbart utöver de respondenter som 

ingår i studien. Det enda som med säkerhet går att säga i detta fall är att resultatet gäller för de 

203 personer som svarat på enkäten. För att kunna generalisera resultatet och säga något om 

EKBU:s upplevelser i andra län utöver Örebro, skulle någon form av sannolikhetsurval kunna 

bidra till detta. Att använda ett sannolikhetsurval gör att resultatet blir mer generaliserbart 

(Bryman, 2011). Det finns inte heller några siffror på hur stort urvalet är eller hur många 

respondenter som tillfrågats att delta, och därmed heller inga siffror på hur stort bortfallet är. 

Även detta är något som kan anses problematiskt då det kan vara svårt att dra några slutsatser 

kring vad det insamlade materialet egentligen visar. Alla kommuner inom Örebro län erbjöds 

att delta i studien men alla valde inte att göra det. För att få en helhetsbild av upplevelsen kring 

stöd och utsatthet inom boenden i Örebro län kan det anses viktigt att motivera alla kommuner 

att delta. Detta kan ske genom att exempelvis skicka en påminnelse om att besvara enkäten till 

respektive boende i kommunerna. 

 

I vår studie utgörs respondenterna övervägande av pojkar vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser kring de skillnader som går att se mellan de båda könen. Även i tidigare studier som 

vi tittat på utgörs majoriteten av respondenterna av pojkar och detta beror på att det är en 

betydligt större andel pojkar inom gruppen EKBU. De samband som går att se kan därför inte 

sägas vara tydliga men visar på att det finns vissa skillnader mellan könens upplevelser. Vidare 

inkluderas inte målgruppen EKBU inom familjehem vilket kan anses problematisk, då tidigare 

forskning visar att stödet upplevs större i denna boendeform jämfört med institutionsboende. 

Att även inkludera familjehem i enkätundersökningen skulle kunna bidra till att skapa en 

bredare bild av EKBU:s upplevelse av stöd och utsatthet och ge en ökad förståelse för denna 

grupp. 

 

Vid besvarandet av enkäten var personal från EKBU:s boende med under första, och i vissa fall 

även andra delen. Personalen var däremot placerad på ett sätt som innebar att denne inte kunde 

se vad ungdomen svarade. Då personal har en personlig relation till EKBU skulle detta kunna 

påverka de svar EKBU ger då de kanske inte vågar eller vill kritisera personal som finns med i 

rummet. EKBU kan tänkas vara osäkra på om personalen verkligen inte kan se vad de svarat 

efter att de lämnat rummet. Rädslan att möta personalen på boendet senare kan bidra till att 

EKBU inte svarar helt sanningsenligt på frågor av framförallt känslig karaktär. Denna faktor 

skulle kunna innebära att EKBU:s svar gällande sina upplevelser blir mer positiva än de 

egentligen är. För att motverka detta kan ett alternativ vara att använda sig av en oberoende 

person vid enkätbesvarandet. I vissa fall var även tolk med i rummet, vilket kan ha påverkat 

EKBU:s svar i enkäten. Inom språkgrupper med ett fåtal individer kan det hända att tolken och 

respondenten känner varandra personligen, vilket kan göra att EKBU känner sig obekväm att 

svara på vissa frågor. En annan risk med tolkanvändning är att tolken översätter frågorna fel, 

vilket kan leda till missvisande svar. Den påverkan personal eller tolk har på enskilda EKBU 

skulle därmed kunna påverka studiens resultat. Användandet av tolk kan alltså ses som 

problematiskt till viss del, men samtidigt ger det EKBU med begränsade språkkunskaper 

möjligheten att delge sina upplevelser, vilket är positivt.  

 

Hade enkäten utformats och genomförts på ett annat sätt skulle detta kunna påverka även hur 

resultaten ser ut. Genom att flera av frågorna är tolkningsbara och kan anses vara mindre bra 

operationaliserade kunde en annorlunda operationalisering av begreppen stöd och utsatthet 

kunnat fånga dem på ett bättre sätt. Vidare kunde genomförandet av en pilotstudie ha varit 

fördelaktig då detta kunnat ökat möjligheterna att det som avses mätas verkligen är det som 
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mäts. Närvaron av personal och tolk som även det kan tänkas ha påverkat hur EKBU svarat 

skulle också kunna göra att resultaten ser ut som de gör och att det inte framkommer några 

större skillnader. Även urvalet gällande kön kan tänkas påverka att skillnaderna mellan flickor 

och pojkar inte är större. Förslagsvis skulle de förändringar som nämnts ovan kring dessa 

metoddelar kunna göra att området undersöks på ett bättre sätt och verkligen fångar det som 

ämnas studeras. 

 

Då studien baseras på ett enkätmaterial som vi inte har varit med och utformat, har vi därför 

inte heller kunnat påverka utformningen av frågorna. Då vi själva inte utformat frågorna kan 

detta innebära att vi tolkat begreppen annorlunda jämfört med de som utformat enkäten, vilket 

kan påverka analysen av materialet. Däremot bifogas enkätfrågorna för att läsaren själv ska 

kunna bilda sig en uppfattning om hur tolkningsbara de är och därmed avgöra validitetens 

styrka. Vi har endast valt att undersöka ett antal av enkätens alla frågor vilket skulle kunna bidra 

till att förståelsen för EKBU:s totala situation till viss del går förlorad. Däremot har syftet med 

studien inte varit att titta på enkätens alla områden, utan att fokusera på några utvalda teman, 

vilket skulle kunna ses som en styrka då de blir lättare att undersöka. En annan svårighet kring 

att använda material från en redan genomförd enkät handlar om de etiska överväganden som 

bör göras gällande studien. Det framgår att under genomförandet av enkätstudien har inget 

skriftligt samtycke inhämtats, utan endast ett muntligt. Vidare har inget informationsblad 

gällande studien lämnats ut till respondenterna. Dessa två aspekter skulle kunna anses 

problematiska ur ett etiskt perspektiv då det kan vara svårt för respondenterna att verkligen 

förstå och veta vad det är som de väljer att delta i. 

 

Den tidigare forskningen kring skillnader i EKBU:s upplevelser av både stöd och utsatthet 

utifrån kön är begränsad. Därför har vi även tittat på tidigare studier gällande ungdomar 

generellt, vilket skulle kunna anses vara en begränsning. Vidare kommer de flesta studierna i 

den tidigare forskningen från Europa för att kontexten där de har genomförts ska vara mer 

jämförbar med svenska förhållanden. Dock har ett fåtal utomeuropeiska studier även tagits med 

då de bedömts ha ett relevant innehåll för vår studie, något som skulle kunna göra att resultaten 

inte är lika jämförbara. Samtliga artiklar som använts i vår studie är publicerade under de 

senaste tio åren, vilket kan ses som en styrka då de utgörs av aktuell forskning. 

 

Vidare forskning 

Syftet med denna studie har varit att beskriva EKBU:s upplevelser av stöd från personal och 

utsatthet inom HVB, stödboende och eget boende. Vidare har syftet varit att undersöka om det 

finns några skillnader i upplevelse mellan de olika boendeformerna och mellan flickor och 

pojkar. Detta har gjorts genom en sekundäranalys av en enkätstudie. Vår studie kan tänkas bidra 

till ökade kunskaper och förståelse kring ensamkommande barn och ungas livssituation på olika 

boenden. För att få en djupare förståelse för de teman och resultat som framkommit i vår studie 

skulle ett alternativ till vidare forskning kunna vara att genomföra kvalitativa intervjuer. Vidare 

skulle det även vara intressant att genomföra studien i en större omfattning där exempelvis alla 

EKBU inom HVB, stödboende och eget boende i hela Sverige studeras. Ytterligare ett förslag 

på vidare forskning är att använda ett sannolikhetsurval för att välja ut respondenter till studien, 

något som skulle öka studiens generaliserbarhet. En målgrupp som inte inkluderas i denna 

enkätstudie är EKBU som bor i familjehem. För att undersöka även dessa barn och ungas 

upplevelser av stöd och utsatthet i sitt boende skulle en möjlig väg för vidare forskning vara att 

även innefatta denna målgrupp. Detta då även dessa barns upplevelser kan anses viktiga för 

förståelsen av EKBU:s livssituation.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

Uppföljningsenkät 

  

 Verksamheter för  
ensamkommande barn och unga 

  
Enkäten inleds med några frågor om verksamheten innan frågorna om ungdomarna 

följer.  
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Huvudman för verksamheten: 

 Askersund  

 Degerfors  

 Global Care  

 Hallsberg  

 HVB Innovation  

 Hällefors  

 Karlskoga  

 Kumla  

 Laxå  

 Lindesberg  

 Ljusnarsberg  

 Nora  

 Nuvida  

 Villa Hasselfors  

 Örebro  

 Annan:  
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Boende/verksamhet: 

 Acquarellen HVB  

 Bergsgården HVB  

 Bergsgården stödboende  

 Boende väster  

 Boendet Södra  

 Dalgården  

 Ester HVB  

 Frövi HVB  

 Global Care stödboende  

 Hasselbacken HVB  

 Källan  

 Lindbogården  

 Martingården  

 Nova  

 Nuvida i Bergslagen  

 Pilgrimen  

 Pionjären  

 Poeten  

 Poetens träningsboende  

 Riggardsgatan stödboende  

 Sandlyckan 1  
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 Sandlyckan 2  

 Sandlyckan 3  

 Skogstorp Mullhyttan  

 Skrolycka  

 Snödroppen HVB  

 Solrosen HVB   

 Sturegatan  

 Ung stöd utsluss  

 Utsluss  

 Vågen HVB   

 Åbackegatan  

 Annan:  

 

 

 

 

 

 

Epost till dig som fyller i enkäten (OBS! personal): 
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 Här börjar frågorna om respektive ungdom. 

 Ungdomen besvarar enkäten  

 Ungdomen uteblir från svarstillfället  

 Ungdomen vill inte besvara enkäten  

Ungdomens kön: 

 Pojke  

 Flicka  

Ungdomens ålder: 

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

Tid i nuvarande boende/verksamhet: 

 2-6 månader  

 7-12 månader  

 1 år eller längre  
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Var i asylprocessen befinner sig ungdomen? 

 Asylsökande  

 Fått avslag (överklagande, väntar på utvisning...)  

 Dublinärende  

 Har fått tillfälligt uppehållstillstånd  

 Har fått permanent uppehållstillstånd  

I vilken boendeform vistas ungdomen? 

 HVB  

 Stödboende/träningsboende  

 Eget boende med stöd/utsluss  

Går ungdomen regelbundet i skolan eller i annan planerad aktivitet? 

 Ja, på heltid  

 Ja, delvis (t ex frekvent frånvaro)  

 Nej, inte alls  

Var i skolsystemet befinner sig ungdomen? 

 Väntar på att få börja skolan  

 Grundskola  

 Introduktionsprogram gymnasium  

 Nationellt gymnasieprogram yrkesförberedande  

 Nationellt gymnasieprogram högskoleförberedande  

 SFI  

 Folkhögskola  

 Komvux  
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 Yrkesvux  

 KY-utbildning  

 Högskola/universitet  

 Har slutat skolan/går inte i skolan - arbetar  

 Har slutat skolan/går inte i skolan - arbetssökande  

 Har slutat skolan/går inte i skolan - av annan anledning  

Resterande frågor fylls i av ungdomen eller i samarbete med ungdomen. 

 Gå vidare och besvara resterande frågor.  

 Avsluta enkäten utan att besvara fler frågor.  

 

Resterande frågor fylls i av ungdomen eller i samarbete med ungdomen. 
 
Besvaras enkäten med hjälp av tolk? 

 Ja  

 Nej  

Hjälper personalen dig när du blivit sjuk? 

 Har inte behövt hjälp  

 Har fått tillräcklig hjälp  

 Har fått hjälp men hade behövt mer hjälp  

 Nej, har inte fått hjälp  

Stödjer/tröstar personalen dig om känner dig ledsen, nedstämd eller orolig? 

 Har inte behövt stöd  

 Ja, jag har fått tillräckligt med stöd  

 Ja, jag har fått stöd men inte tillräckligt  

 Nej, jag har inte fått stöd  
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Motionerar eller tränar du på fritiden? 

 Nej  

 1-2 gånger i veckan  

 3 gånger eller fler i veckan  

Får du hjälp med skolarbetet på boendet/i verksamheten? 

 Går inte i skolan  

 Får tillräckligt med hjälp  

 Har inte fått tillräcklig hjälp  

 Behöver ingen hjälp  

Får du stöd i att välja vad du ska utbilda dig till? 

 Får tillräckligt med hjälp  

 Får inte tillräckligt med hjälp  

 Behöver ingen hjälp  

Deltar du regelbundet i någon föreningsaktivitet (idrotts- eller kulturförening, politisk 

organisation, religiös församling, studiecirkel)? 

 Ja  

 Nej  

 Vet ej  

Ange typ av förening: 

 Idrott, t ex dans, fotboll, simning  

 Kultur, t ex teater, film  

 Politisk organisation  

 Religiös församling  

 Studiecirkel  
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 Annat:  

  

Är du nöjd med vad du har att göra på din fritid? 

 Ja  

 Nej, men behöver inte mer stöd av personal angående fritiden  

 Nej, och behöver mer stöd av personal angående fritiden  

Har någon på boendet/i verksamheten hotat dig under de senaste 6 månaderna? 

 Ja (Vill du berätta mer? I så fall endast muntligt.)  

 Nej  

Har någon på boendet/i verksamheten slagit dig under de senaste 6 månaderna? 

 Ja (Vill du berätta mer? I så fall endast muntligt.)  

 Nej  

Har någon på boendet/i verksamheten ofredat dig sexuellt under de senaste 6 

månaderna? 

 Ja (Vill du berätta mer? I så fall endast muntligt.)  

 Nej  

Har någon på boendet/i verksamheten sårat dig djupt under de senaste 6 månaderna? 

 Ja (Vill du berätta mer? I så fall endast muntligt.)  

 Nej  

Finns det personal på boendet/i verksamheten som bryr sig om dig och din situation? 

 Ja  

 Delvis  

 Nej  

 Vet inte  
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Är reglerna på boendet/i verksamheten lika oavsett vilken personal som jobbar? 

 Ja, alltid  

 Ja, oftast  

 Nej, oftast inte  

 Vet inte  

Vad tycker du om verksamhetens krav på vad du ska klara själv? 

 Kraven är för höga  

 Kraven är lagom  

 Kraven är för låga  

 Vet inte  

Är du redo för nästa boendeform? 

 Ja  

 Nej, inte än  

 Nej, vet inte vad nästa steg är  

 Vet vad nästa steg är men vet inte om jag är redo  

Är det något mer du vill berätta om verksamheten? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 
Klicka på skicka för att slutföra enkäten. 
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Bilaga 2 – Korstabeller och Chi2-test  
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