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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka ensamkommande unga vuxnas erfarenheter och 

upplevelser av att bo på ett så kallat stödboende. De insatser som ges vid ett stödboende för 

ensamkommande unga vuxna förväntas ge unga stöd i deras utveckling och underlätta 

integrationen av unga ensamkommande i samhället.  Studien är en sociologisk kvalitativ 

studie baserad på fem intervjuer med ensamkommande unga vuxna män som samtliga är 18 

år. Syftet med studien är att bidra med en fördjupad förståelse för hur individer som under en 

period bor i en institutionsmiljö erfar och upplever sin tillvaro. Utifrån Erving Goffmans teori 

om totala institutioner och George Herbert Meads begrepp den generaliserade andra samt 

socialisationsprocessen analyseras de ungas upplevelser av att bo på ett stödboende. 

Resultatet presenteras i tre huvudteman, tacksamhet och gemenskap, medbestämmande och 

självständighet samt möte med andra kulturer. I stora drag så visar resultatet av studien att de 

unga vuxna har positiva upplevelser av att bo på stödboendet, samt att de ser stödboende som 

något som bidrar till att skapa goda förutsättningar för att kunna bli en mer självständig 

individ vid utflytt.  

 

Nyckelord: ensamkommande unga vuxna, stödboende, självständighet, personalens betydelse, 

tillhörighet, framtid, kvalitativ metod.  
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 1. Inledning  
I mitt arbete som handledare vid HVB samt stödboende har jag kommit i kontakt med 

ensamkommande barn samt ungdomar och unga vuxna som erhållit permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Under cirka 2 1/2 år arbetade jag med ensamkommande 

ungdomar på olika former av boenden, under mitt arbete har frågan om det arbete som 

personalen utfört i syfte att skapa förutsättningar för den unge ensamkommande att bli 

en mer självständig individ vid utflytt varit väsentligt samt tillräckligt.  Under mitt 

arbete, i synnerhet vid stödboende, har jag ställt mig frågan om det arbete som utförs 

av personalen i syfte att förbereda den unge att bli mer självständig vid flytt upplevs 

som relevant och tillräcklig av de unga.  

I denna uppsats har jag velat undersöka om insatsen stödboende i praktiken realiserar 

det som denna stödform enligt Socialstyrelsens föreskrifter är ämnad att göra för de 

unga, ur de ungas perspektiv. Syftet med uppsatsen är att närmare utröna om 

personalens arbete, utifrån gällande bestämmelser, upplevs som relevant av den unge. 

Jag vill med denna studie, genom att beskriva hur unga ensamkommande upplever 

boendepersonalens bemötande och insatser vid ett stödboende bidra till ökad 

medvetenhet och en fördjupad förståelse samt de förutsättningar som finns för stöd till 

ensamkommande unga och hur det stödet skulle kunna utvecklas.  

Sociologen Nihad Bunar (1998:15–16) skriver att en ökad kunskap om flyktingars 

egna upplevelser under migrationsprocessen skulle kunna minska stereotypa 

föreställningar om hur flyktingar är. Således att samhället måste lära sig om hur vi kan 

underlätta för de människor som kommer hit att få en grund till att utveckla sin 

identitet i en förändrad livssituation samt stöd för att finna en meningsfull vardag. Jag 

avser att genom denna studie kunna bidra med ny kunskap i att utveckla det sociala 

arbetet med unga ensamkommande samt bemötandet av dem. Bunar (1998:115) menar 

att samhället har ett ansvar. Samhällets ansvar består i att hjälpa till genom att 

återskapa det normala i flyktingens liv genom att ge flyktingen ett rättvist bemötande 

samt bidra med möjligheter till utbildning och arbete.  

Min studie avser att undersöka och bidra med ett perspektiv utifrån hur de unga som 

bor på ett stödboende ser på sitt möte med boendepersonalen och samtidigt synliggöra 

personalens betydelse för och påverkan på de ungas möjligheter till individuell 

utveckling och självständighet. De ungas upplevelser av relationsbyggande med 

boendepersonal är av vikt för lärande vilket i sin tur är av stor betydelse för en 

gynnsam integrering och därmed formandet av en framtid i ett nytt land. 

För att bättre förstå hur de unga ensamkommande upplever sin situation på ett 

stödboende kommer jag ta del av deras erfarenheter och berättelser. För att kunna 

fördjupa min kunskap i huruvida arbetsinsatsen är tillräckligt tillfredställande är det 

också av vikt att få närmare vetskap om hur de unga ser på personalens roll. I det fall 

man i egenskap av anställd på ett stödboende inte är framgångsrik i att vara en god 

förebild samt ledargestalt är frågan om funktionen som åsyftas med insatsen blir 

relevant. De ungas personliga berättelser av huruvida relationen med personal upplevs 

som tillfredställande samt om deras är sådan att goda förutsättningar skapas för deras 

nästa steg utanför stödboendet blir därav av yttersta vikt.  
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Studien som jag utför har sin relevans i att utveckla det sociala arbetet kring 

ensamkommande unga vuxna. Genom att titta närmare på hur de upplever bemötande 

från olika aktörer i sin omgivning hoppas jag kunna uppmärksamma de eventuella 

problemområden som de anser att de stött på samt positiva aspekter som kan stärkas 

och bibehållas vid utformningen av ett fortsatt arbete. Jag anser att det är ledningen på 

ett stödboende som har huvudansvaret för att säkerställa att riktlinjerna följs. 

Ledningens ansvar är således att förmedla innehållet av riktlinjerna och målsättningen 

som kommunen har utformat till personalens förfogande, detta för att det är ledningens 

huvuduppgift att se till att uppsatta mål uppnås av personalen på boendena.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamkommande unga vuxna upplever 

och erfar sin tillvaro på stödboendet. Jag är intresserad av att skapa en förståelse för 

vad det innebär att som ensamkommande bo på ett stödboende. 

            Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

• Hur upplever de unga vuxna sin vistelse på stödboendet? 

• Hur ser unga vuxna på det stöd de får från stödboendet?  

• Upplever de att det stöd de får förbereder dem på ett bra sätt för framtiden? 

I det föreliggande arbetet har jag valt att avgränsa mig till att undersöka ensamkommande 

unga vuxna, över 18 år, som har erhållit ett permanent uppehållstillstånd och är placerade i ett 

stödboende. Motivering till detta val grundar sig i att jag vill undersöka och analysera hur 

dessa unga vuxna ser på sin framtid i Sverige. 

De unga har kommit hit som barn och har hunnit fylla 18 år i Sverige. Det är därför intressant 

att studera denna målgrupp och deras övergång från barn till unga vuxna i ett nytt land. 

1.3. Disposition 

Kapitel ett inleds med en presentation av studiens inledning, syfte och frågeställningar 

och en disposition. I avsnitt två ges en bakgrund till studien med fokus på 

migrationsvågen 2015 och de placeringsformer som finns för ensamkommande barn. I 

det tredje avsnittet redogör jag för tidigare forskning som jag anser är relevant för min 

studie. Avsnitt fyra tar upp den teoretiska referensramen där jag ger en redogörelse för 

Goffmans begrepp totala institutioner samt Meads begrepp generaliserade andra samt 

hans teorier om socialisationsprocessen. Det femte avsnittet består av metoddelen där 

jag presenterar min forskningsansats som är en kvalitativ ansats och förförståelse, 

urval och genomförandet av intervjuerna. I avsnitt fem redogör jag även för 

analysförförande samt de etiska överväganden som har gjorts i studien i förhållande 

till min yrkesroll. I avsnitt sex presenteras resultatet från intervjuerna och består av en 

mer fördjupad analys av intervjuerna. I avsnitt sju finns diskussionsdelen som är 

uppdelad i tre delar samt förslag på tidigare forskning.  

2. Bakgrund  

Nedan ger jag en kort beskrivning av bakgrunden till mitt ämne. Behovet av boende 

för ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare eller annat lämpligt 

nätverk i Sverige har varierat. Under senare hälften av 2015 ökade behovet i samband 
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med den stora migrationsvågen. Första delen av bakgrunden ger en överblick över 

migrationsströmmen till Sverige 2015, detta för att ge en insyn i hur många 

ensamkommande barn som kom till Sverige rent statistiskt. Vidare presenterar jag 

olika placeringsformer som finns för ensamkommande barn samt vad som skiljer dem 

åt. I och med det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar som anlände till 

landet ökade även efterfrågan av boende för dessa individer. Som redovisas nedan 

krävdes det även en omorganisation samt nya idéer kring hur boenden drivs samt 

inriktningen för dessa.  

2.1 Migrationsvågen 2015 

Under år 2008 var det 16 300 ensamkommande barn och unga som sökte asyl runt om 

i världen varav 80 % av dessa ansökningar gjordes endast i Europa (Brunnberg, m.fl., 

2012:17).  Tillsammans med resten av Europa har Sverige under de senaste åren varit 

med om en bestående tillväxt av antalet asylsökande ensamkommande barn, med 

högst antal under hösten 2015, då över 35 000 barn sökte asyl i Sverige 

(Migrationsverket 2016) 

I slutet av november 2016 fanns det 25 536 asylsökande ensamkommande barn 

inskrivna hos Migrationsverket. Utav dessa var ca 80 % pojkar och 20 % flickor. De 

största nationaliteterna kommer från Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia, Marocko, 

Irak och Etiopien.  

 

 

Figur 1:1 Statistik över Ensamkommande barn i Sverige mellan 2004–2017, per månad, Migrationsverket, 

(Migrationsverket. (2014). Migrationsverkets statistik över ensamkommande barn)  

 

2.2 Placeringsformer 

När barnet har anlänt och söker asyl placerar Migrationsverket dem till en början i den 

vistelsekommun de befinner sig i, med andra ord ankomstkommunen, vars grundläggande 

uppdrag är att ge barnen temporärt uppehälle i avvaktan på en mer långsiktig placering. När 

barnet har anvisats till en specifik kommun som de ska bosättas i så är det Migrationsverket 

som har det övergripande ansvaret för mottagandet och socialtjänsten tillser en placering för 

barnet i något lämpligt boende. För de ensamkommande barnen är den mest förekommande 

placeringsformen hem för vård eller boende (HVB). Med HVB menas ett gruppboende som 

kan vara privatägt eller kommunalt där bland annat ensamkommande barn och ungdomar kan 
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ges vård och/eller behandling. Samtidigt fungerar HVB som boende under en viss period. 

Socialnämnden ansvarar för att se till att barnets behov av placering tillgodoses därtill är det 

kommunens ansvar att säkerställa att det finns boenden till förfogande. Socialstyrelsen. 

(2016a, november). Ensamkommande barn och unga: Handbok om socialnämndens ansvar 

och uppgifter). 

  

Barnet kan vara placerat på ett HVB fram till dess att han eller hon fyller 18 år och 

därefter följer oftast någon form av successiv ”utslussning” som till en början kan vara 

en placering på ett stödboende i väntan på ett eget boende. Ett stödboende är en ny 

placeringsform som introducerades under 2016 för unga mellan 16 och 20 år.  

Det som HVB och stödboende syftar till enligt Socialstyrelsen är att ge barn och unga 

vuxna en stabil hemmamiljö med trygga vuxna som tillgodoser deras behov i 

föräldrarnas frånvaro: 

Det huvudsakliga syftet med stödboende är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller 

den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående 

placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, t.ex. i 

familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem. Socialstyrelsen. (2016b). 

Stödboende för barn och unga 16–20 år Delrapport november 2016. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter i deras meddelandeblad från 2016 så ska 

placeringsformen stödboende, förutom ett eget boende, ge ett individuellt anpassat 

stöd utifrån den unges behov. Detta kan bland annat vara att som boendepersonal 

hjälpa den unge med frågor om ekonomi och att få en struktur i vardagen. Utöver detta 

så bör de unga även kunna få stöd i att få en bostad efter placering, stöd vid studier 

och arbete samt att ha en meningsfull fritid. Enligt socialstyrelsen är det därför av vikt 

att det finns en rörlighet i stödet utifrån de behov som den unge har samt en vetskap 

om och beredskap för att dessa behov kan variera över tid. Utöver det praktiska stödet 

så ska stödet även omfatta ungas sociala och känslomässiga behov. Vid stödboenden 

ska enligt Socialstyrelsen även finnas en uppmärksamhet på samt beredskap för att 

kunna handskas med situationer där den unge upplever ensamhet och otrygghet. 

Personalens närvaro betonas av Socialstyrelsen som något som är av stor betydelse, 

personal förväntas och bör uppmärksamma de unga som för tillfället saknar någon 

sysselsättning under vardagar och som istället spenderar kanske för mycket tid 

ensamma hemma. Socialstyrelsen (2016c). Meddelandeblad från januari: Ny 

placeringsform, stödboende för barn och unga 16–20 år.  

3. Tidigare forskning 
Det har gjorts en hel del forskning kring ensamkommande ungdomar och barn, fokus 

har bland annat legat vid mottagandet av ensamkommande, hur de presterar i skolan 

samt hur boendepersonal, socialtjänst och andra aktörer runt ungdomen bemött unga. 

Att finna studier som specifikt rörde boendeformen var svårare att hitta. Valet i att 

göra en medveten avgränsning av olika bidrag har grundat sig i att det har varit viktigt 

för mig att kunna ta del av tidigare forskning för att kunna se vad som redan är 

utforskat inom området. Detta för att kunna komma med ett nytt bidrag till befintlig 

forskning. De kriterier som jag har använt mig av vid mitt urval har varit att försöka 

hitta studier där boendeformens betydelse är inkluderad och utforskad, således studier 

där man har intervjuat ensamkommande som har bott på olika boendeformer som 
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HVB och stödboenden. Fokus har legat vid att leta efter kvalitativa studier och inte 

kvantitativa då jag har varit intresserad av att läsa om mer djupgående data. Tidigare 

forskning har inhämtats från databaser såsom Diva-portal, SwePub och Google-

scholar. Sökord som har använts i sökningarna har bland annat varit unaccompanied 

children, asylum seeking children, refugees och migration.  

3.1 Mötet mellan individ och institution 

Hessle (2009) har i sin forskning gjort en tioårsuppföljning av ensamkommande 

asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige och 

hon har bland annat kommit fram till att när en individ lämnar en kulturell kontext och 

finner sig i en annan uppstår utmaningar, såväl för individen själv samt i möten med 

personer i det nya samhället individen befinner sig i. I egenskap av barn tillkommer 

dessutom utmaningar samt behov som väsentligt skiljer sig åt från en vuxen persons 

behov. Är man dessutom ensam utan familj, släkt eller kontaktnät är man beroende av 

den anländande statens vilja samt förutsättningar att skapa en trygg, stabil och 

fungerande miljö. Hessle (2009) utgår från kvalitativa intervjuer. Under studiens gång 

har respondenterna fått permanent uppehållstillstånd och anses ha etablerats i Sverige. 

Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande asylsökande barn hanterar 

nya utmaningar och livsvillkor efter att de fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och 

vidare in i vuxenlivet i Sverige.  Hessle (2009) skildrar ensamkommande barns 

etableringsprocesser som uppdelat i vissa faser, där behov av trygghet kommer tidigt 

och följs av viljan att närma sig kulturen i det nya landet. I mötet med den nya 

kulturen kan spänningar uppstå med den egna kulturen som man har med sig och här 

måste det finnas plats för en övergång där bägge kulturer kan enas genom utveckling 

av stolthet för rötter och ursprung samt även ha en känsla av samhörighet till nya 

gemenskaper. Det fordrar en sammanställning av sociala nätverk och en boendemiljö 

där kulturell bakgrund visas respekt för och där det inte finns krav för ensidig 

anpassning. (Hessle 2009). En annan forskare som går i linje med det som Hessle 

forskat kring är Ulrika Wernesjö. I Wernesjös avhandling (2012) betonar hon 

betydelsen av att det tas hänsyn till ensamkommande ungdomars egen 

problemskildring och egna perspektiv på sin situation. Wernesjö menar att det handlar 

om demokrati och likaledes att möjliggöra en känsla hos ungdomen att det är rimligt 

att få inflytande över och kunna påverka sin situation, samt att de ungas egna 

önskemål och tankar tas i beaktande då beslut tas som rör de unga. Därtill menar 

Wernesjö att ungdomarnas perspektiv är av betydelse samt bidrar till att ge en 

övergriplig sociologisk diskussion om sociala strukturer och samhörighet till 

samhället. Den problematik som en ensamkommande ungdom står inför kan inte 

endast refereras till traumatiska erfarenheter i sitt tidigare liv, utan det finns även 

motstridigheter i den nuvarande situationen, vilket kan vara utanförskap, rasfördomar 

och stora brister i förutsättningarna att ha inflytande över sin nuvarande situation och 

leva ett självständigt liv.  

I likhet med Hessle och Wernesjö poängterar även Brunnberg vikten av individens 

miljö och omgivning för den framtida utveckling och framgång. (Brunnberg, 2011: 

109–110). 

I en rapport som har gjorts av det svenska Integrationsverket 2003 är det övergripande 

syftet med rapporten att belysa situationen för barn som kommer till Sverige utan sina 

föräldrar och hur deras situation utvecklas. Genom en enkätundersökning som har 
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utförts mellan 1998–2000 har man undersökt olika kommuner där mottagande av 

ensamkommande barn har varit störst. Syftet är att undersöka hur samverkan kring 

arbetet med barnens introduktion in i samhället ser ut. En ett-årsuppföljning har gjorts 

av enkätundersökningen och resultatet visar dels att en majoritet av kommuner saknar 

mål, policy och metodologiskt stöd i arbetet med de ensamkommande barnen.  Dels att 

själva begreppet introduktion är oklart och behöver tydliggöras samt att samverkan 

mellan kommunernas myndighetsutövare behöver förstärkas. Resultatet visar även att 

det finns ett behov av att göra uppföljningar av verksamheten kring de 

ensamkommande barnen. Ett hinder för introduktion är enligt denna rapport de långa 

handläggningstiderna, brist på måldokument och riktlinjer, behov av metodutveckling 

och vidareutbildning för personal samt upphörandet av ersättningssystemet då barnet 

når upp till myndighetsålder. För att det ska kunna ske förändringar och genomförbara 

mål samt riktlinjer krävs det att kommunens ledning finns med i beslutsfattandet. 

Utöver detta så behövs det delaktighet i processen av olika aktörer runt barnet. Det är 

även betydelsefullt att ha en helhetssyn vad gäller mottagandet samt att den planerade 

introduktionen är likaså avgörande för en god samverkan. (Integrationsverket, 2003).   

3.2 Det sociala nätverket 

Utöver en trygg och stabil miljö krävs ett fungerande nätverk av vuxna kring det 

nyanlända barnet eller ungdomen. Det är av vikt att det finns personer i individens 

närhet som är behjälpliga med att skapa förutsättningar för individens anpassning till 

den nya miljön samt inslussning i det nya samhället efter att tillstånd erhållits. Vikten 

av det sociala nätverket lyfts fram i både Hessles och Wernesjös resultat. 

Hessle (2009) bedömer att sociala relationer och sociala nätverk som barnen har byggt 

upp, är avgörande för hur väl de lyckats etablera en fördelaktig livssituation. Hessle 

tror likaledes att mottagandet av de femton barn som deltog i henens studie är starkt 

beroende av ett sammanhang, att varje land har egna regler och författningar och även 

både sociokulturella välfärdspolitiska utmaningar som de ställs inför. Ett av 

avhandlingens huvudresultat är barnens relationsskapande och att det kan ses som en 

fördel i ett transnationellt sammanhang, att barnen med detta skapar 

gränsöverskridande nätverk som inte behöver inverka negativt på deras etablering i 

Sverige. Hessle menar att trots att barnen befinner sig ensamma i Sverige utan sina 

föräldrar kan de skapa nya sociala relationer och är därmed inte ensamma längre.  

I likhet med Hessles resultat kring det sociala nätverket visar Wernesjös (2012) 

resultat att ensamkommande barn upplever att de lever med ett villkorligt medlemskap 

i den framställda gemenskapen som är Sverige. Parallellt med detta visar studien att 

tillhörigheten är tryggad genom sociala relationer med vänner och detta bidrar till att 

de själva känner sig hemma. Tillhörigheten är enligt Wernesjö ansluten till en plats. I 

likhet med Wernesjö så skildrar även Hessle (2009) detta genom att referera till andra 

viktiga personer som de unga har mött i Sverige och vilken inverkan de har haft i de 

ungas liv. Dessa personer är bland annat engagerade lärare under skoltiden, stödjande 

ledare inom föreningsliv, stödjande personal vid gruppboenden eller stödjande 

psykologer och kuratorer i behandlingssammanhang. Hessles resultat visar att de unga 

alltid har mött någon viktig person på vägen. De nu unga vuxna har resurser och har 

etablerat sig i Sverige mot bakgrund av de massiva påfrestningar som dessa unga 

vuxna erfarit i sina unga liv är det positivt att de under tioårsperioden tagit sig an de 

utmaningar som erbjudits i Sverige. De har ett arbete eller en vidareutbildning som de 
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trivs med, många har bildat familj och skaffat barn, främst med en partner ur den egna 

kulturkretsen. De har ett nätverk med familj och vänner omkring sig. 

3.3 Samverkan och mottagande av ensamkommande barn 

Forskning visar på vikten av en miljö där ungdomar kan lära sig samverka. Mehrdad 

Davrishpour, filosofie doktor i sociologi har varit projektledare för tre studier som 

gäller just mottagande samt hur samarbete mellan de olika aktörerna runt de 

ensamkommande ser ut. Studiens första del har sitt fokus på omgivningens betydelse. 

Andra delen behandlar samverkanproblematiken och mottagandet. I den tredje och 

sista delstudien undersöks om det finns något mönster som visar huruvida ungdomar 

föredrar familjehem eller HVB hem. Darvishpour (2016) har i sin studie kommit fram 

till en övergripande bild som tyder på att kommunerna, trots den stora 

migrationsvågen som kom 2015, hade förmåga att anpassa sig och hantera 

mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna. Syftet med projektet är 

att uppmärksamma olika framgångsfaktorer (förutom barriärer) för integrering och 

jämställdhetsutveckling, ta fram kunskap om hur en förbättring av barns och 

ungdomars resurser kan bidra till att förstärka deras möjligheter till framtida 

försörjning och arbete, samt undersöka förutsättningar för barns och ungdomars hälsa 

och välbefinnande. Studien baseras på data från intervjuer med fyrtio ungdomar i 

åldrarna 15–18 år bosatta i Sörmland och Västmanland, samt fem forskningscirklar 

med personal som arbetar i Västerås och Eskilstuna. 

Darvishpour lyfter även fram att vid sidan av kommunernas ansträngningar och arbete 

så har även kommande förhållanden relevans för de ungas integration. De resurser 

som finns runt omkring barnet i form av förutsättning och motivation till integration, 

som exempelvis skolan och integrationen som sker där är av betydelse för den unga 

personen samt de olika sociala nätverk som finns runt barnen. I underlaget till studien 

framkommer att det har varit olika utmaningar för det kommunala arbetet som 

oklarheter runt samverkan och ansvarsfördelning. Även svårigheter med att tillgodose 

behovet av emotionellt stöd samt att skapa förtroende hos barnen. Andra utmaningar 

som kom fram var brist på resurser, bristande kommunikation och återkoppling mellan 

olika organisationer samt barnens oro inför sin asylprocess och psykisk ohälsa. 

I Davrishpours (2016) studie framgår det att ungdomar som bor eller har bott i 

stödboende har blandade känslor. Nackdelen är att de har förlorat en del service, som 

mindre bemanning av personal. Samtidigt trivs de mer på ett stödboende då de har ett 

mer självständigt liv, som t.ex. att de kan laga den mat de själva önskar. Davrishpour 

menar att stödboende kan bli en framtida boendeform för ensamkommande barn och 

ungdomar.  

Ett annat exempel på en studie vars syfte är att belysa ensamkommande barns 

erfarenheter av mottagande och bemötande är den undersökning som Anna Karsbo 

(2012) har gjort i Gävleborgs län. Hennes undersökning bygger på åtta kvalitativa 

intervjuer med ungdomar i åldern 16-20 år som fått asyl som ensamkommande 

flyktingbarn mellan åren 2008 - 2010.  

Enligt Karsbo överensstämmer den största delen av hennes resultat med tidigare 

forskning.  
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Huvudresultatet i Karsbos studie pekar på att ungdomarna besitter kunskap i form av 

att känna till sina egna rättigheter och skyldigheter, både som barn och som svensk 

medborgare. När det gäller ambitionen i skolan så uttrycker ungdomarna i Karsbos 

studie på betydelsen av att ha en fungerande skolgång, lära sig svenska språket och 

hitta ett arbete. Ungdomarna menar att skolan inte enbart har fungerat som ett stöd vid 

inlärning av svenska språket och andra ämnen utan att skolan är en arena där de har 

kunnat skapa betydelsefulla sociala kontakter. En gemensam faktor som kommer fram 

är att ungdomarna upplever dilemmat av att kontakten med svenska ungdomar i skolan 

har varit svår och detta grundas på att de går i förberedelseklass. (Karsbo 2012:29). 

Något som även Hessles (2009) studie pekar ut som nyckel till framgång är 

sysselsättning (Hessle, 2009). Forskning visar även att skolan är viktig för 

ensamkommande barns integration (Hessle, 2009; Karsbo, 2012). Skolan ger inte 

enbart struktur i barnens vardag utan är även ett sätt för barnen att få sociala kontakter 

(Karsbo, 2012). Hessle (2009) konstaterar att ett socialt kontaktnät ger en känsla av 

trygghet och välmående. 

Ungdomarna berättar vidare om betydelsen av att ha en aktiv fritid. De beskriver 

etablering i föreningsliv som något som bidrar till en gynnsam integration. Majoriteten 

av deltagarna uttrycker att de fått det stöd och den hjälp de har behövt vid både fysisk 

och psykisk vård, samtliga deltagare i Karsbos studie upplever sin hälsa som god. 

Resultatet visar i likhet med både Hessle och Wernesjö betydelsen av viktiga personer 

som bland annat har funnits med under placeringen på HVB. Hälften av ungdomarna 

upplever att det är positivt att bo i ett kollektiv tillsammans med andra ungdomar. 

Andra hälften av ungdomarna har både positiva och negativa erfarenheter under tiden 

som de bodde på boendet. Majoriteten av ungdomarna upplever boendepersonalen 

som bra och trevliga, en del önskar att personalen borde ha en större erfarenhet och 

högre kompetens. (Karsbo 2012:33).   

Anna Karsbos övergripliga resultat visar att ungdomarna över lag upplevt ett gott 

bemötande och mottagande, i relation med till de nationella integrationsmålen, FN:s 

barnkonvention och rättigheter som svenska medborgare. Ungdomarnas mål inför en 

lyckad framtid och integration är att få en utbildning samt ett arbete och önskan om att 

bosätta sig i och skapa ett liv för sig själva i Sverige.  

3.4 Inflytande och delaktighet 

Live Stretmo och Charlotte Melander (2013) har i en studie intervjuat 

ensamkommande ungdomar i Göteborgsregionen. Studiens övergripande syfte är att 

på olika sätt få kunskap om ensamkommande barn och ungdomar, t.ex. genom att 

kartlägga samtliga ensamkommande barn som kom till Göteborgsregionen år 2008. 

Stretmo och Melander vill ta reda på om vad de hade eller har för behov, hur deras 

asylprocess har sett ut och hur det har gått för dem efter att de beviljats ett permanent 

uppehållstillstånd eller ett beslut om avvisning. Forskarna har även velat lyfta fram 

barnens och ungdomarnas egna erfarenheter från skolan, sjukvården, socialtjänsten 

och boenden. Resultatet av deras studie syftar till att utgöra ett underlag för att bidra 

till utvecklingen av att stärka mottagandet och ge rätt stöd tidigt. Deras 

frågeställningar är: Hur har barnen mått under tiden de väntat på beslut och hur har det 

gått för barnen sedan? Vilka erfarenheter av att arbeta med och bemöta 

ensamkommande barn synliggörs i intervjuer med myndighets- och resurspersoner?  
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Samt vilka erfarenheter av mottagandet synliggörs i intervjuer med ensamkommande 

barn? 

Stretmo & Melanders resultat visar att flera av de ensamkommande ungdomarna ser 

det som viktigt att komma i kontakt med svenska ungdomar, dels för att öka sitt 

sociala nätverk men även för att träna på det svenska språket. Det visar å andra sidan 

även att andra ungdomar som intervjuades istället vill ha hjälp med att hitta föreningar 

för att komma i kontakt med människor som talar deras språk och har gemensam 

bakgrund. Och en del tycker att det är viktigt att behålla sin egen kultur, samtidigt som 

de ser det som viktigt att även ta del av svensk ungdomskultur. I förhållande till detta 

kommer det även fram att ensamkommande ungdomar upplever det som svårt att få 

vänner bland majoritetspopulationen (Stretmo & Melander, 2013:82). Ett resultat som 

även Hessle (2009:248) redogör för i sin studie är att ensamkommande ungdomars 

kontakter med majoritetspopulationen till stor del består av formella kontakter. De 

formella kontakterna utgörs bland annat av lärare i skolan och boendepersonal vid 

grupphem. 

En annan slutsats som undersökningen kommit fram till är att många ensamkommande 

ungdomar ser det som viktigt att det finns vuxna som bygger broar som gör det 

möjligt för dem att bli socialt inkluderade i sociala samband som i olika föreningar 

och på arbetsmarknaden.  

3.5 Identitet och tillhörighet 

Ulrika Wigg (2008:6) har i sin studie gjort en undersökning kring hur unga människor 

berättar om sina erfarenheter av att tvingas att bryta upp från sitt hemland och börja 

om i ett nytt land under sin skoltid.  Hennes studie bygger på livsberättelser från åtta 

unga vuxna från Bosnien och Kosovo, mellan 19 och 26 år, som har kommit som 

flyktingar till Sverige under sin skoltid.  

Wiggs resultat visar att informanterna beskriver sig själva som annorlunda än 

”svenskarna”. Det här ses som en viktig faktor i deras identitetsskapande och Wigg 

menar att det förstärker sambandet och känslan av tillhörighet till sitt hemland. Vidare 

menar hon att det är betydelsefullt för identitetsskapandet att ingå i ett socialt 

sammanhang. Deltagarna berättar att de tvingats bryta upp från sociala sammanhang 

samt den miljö som de känt sig hemma i, för att därefter börja om på nytt, till exempel 

sin skolgång. (Wigg: 2008:147).  

Studien visar att vissa deltagare trots allt känner sig hemma i det svenska samhället 

samt upplever en tillhörighet, medan andra uttrycker tankar kring att de inte ser 

Sverige som sitt hem. De sistnämnda upplever att det krävs att de ska bli som 

svenskarna i förhållande till bland annat värderingar, något de upplever att de inte vill. 

Motiveringen till detta menar en av deltagarna är att det skulle innebära ett 

avlägsnande i viktiga delar av identiteten. (Wigg: 2008:145)  

Wigg har även ett stort fokus på deltagarnas upplevelser av sin skolgång i Sverige och 

i intervjuerna ser informanterna tillbaka på den ur ett vuxenperspektiv.  När 

intervjuerna utförs är alla deltagare antingen nyexaminerade eller studerande på 

universitet.   

Vidare visar Wiggs resultat att en del av informanterna ser det som frustrerande att ha 

behövt gå för lång tid i förberedelseklassen, en av deltagarna fick gå där utan att förstå 
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anledningen. (Wigg: 2008:141). Att få börja i en vanlig klass och gå med andra 

”svenska” ungdomar lyfts fram som viktigt och framträder i deras berättelser, som ett 

villkor för att börja kunna skapa en plats och en tillhörighet i det nya sammanhanget. I 

Wiggs studie framkommer det även att skolan är en viktig arena för deltagarna att 

skapa nya sociala nätverk. Intervjupersonerna berättar att de först och främst har sökt 

kontakt med personer från samma hemland, personer som delar samma kulturella 

och/eller religiösa ståndpunkter samt personer som delar samma erfarenheter som de 

själva har upplevt i förhållande till att vara nyanländ i ett land samt känslor av 

utanförskap i det svenska samhället. (Wigg: 2008: 87).  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen som presenterats ovan ger en inblick i hur kunskapsläget om 

ensamkommande barn och ungdomar i en svensk kontext ser ut, forskningsbidragen 

har olika fokus och problematiserar de ensamkommandes livssituation ur olika 

perspektiv. I Wernesjö (2012:496) kommer det fram att det främst har gjorts 

kvantitativa undersökningar där ensamkommande barn skildras som en utsatt grupp 

och där mycket fokus har varit på psykisk ohälsa.  

De frågor som framförallt problematiseras är bland annat samhörighet, att man har 

lämnat en kulturell kontext för att hamna i en ny samt vad som sker då. Att lämna en 

kulturell kontext och befinna sig i en ny är något som har uppmärksammas i forskning, 

att ensamkommande barn har upplevt känslor som att de inte känner någon 

samhörighet med den nya kulturen. Andra aspekter som lyfts fram är vikten av sociala 

nätverk, bemötande och samarbete kring ensamkommande barn och ungdomar samt 

förståelsen för samhällets olika skyddsfaktorer är andra återkommande teman i 

tidigare forskning. Betydelsen av det sociala nätverket är något som både Hessle 

(2009) och Wernesjö (2012) uppmärksammar i sina respektive studier, de har dragit 

slutsatsen att det sociala nätverket påverkar ett ensamkommande barn i 

integrationsprocessen samt att det kan vara avgörande för hur man ska känna 

samhörighet i ett nytt samhälle. Gemensamt för bägge dessa forskare är att de har 

kommit fram till att det är bl.a. boendepersonal, lärare samt gode män som har haft en 

betydande roll i de ensamkommandes liv. Ett annat centralt tema har varit vikten av ett 

gott bemötande samt vilken samverkan som har funnits mellan kommuner. Både 

Davrishpour (2016) och Stretmo och Melander (2013) har undersökt detta närmare 

och har funnit i sina resultat att många ensamkommande barn i överlag har upplevt ett 

bra bemötande. Dock har det varit brist på resurser främst gällande det emotionella 

stödet när barnet har varit orolig för sin asylprocess samt att det beskrivs som en 

utmaning att ha en god återkoppling mellan olika instanser som är viktiga i barnens 

liv. Ett par olika riskfaktorer som har lyfts fram har framförallt varit kring oron över 

att befinna sig ensam i ett främmande land. I både Hessles och Wernesjös forskning 

visar resultatet att alla ensamkommande barn har individuella behov men att de har 

samma behov som alla andra barn samt att de även behöver känna sig förstådda och 

sedda samt känna att de tillhör en grupp och upplever en gemenskap. Att de likaledes 

också är i behov av att ha vuxna människor omkring sig som kan ge dem en 

omsorgsfull planering samt ett vardagligt stöd (Stretmo & Melander 2013). De är 

vidare i behov av vägledning och en känsla av att vara trygga.   

Förekommande forskning indikerar även på betydelsen av att dessa barn och 

ungdomar skapar sociala nätverk i Sverige, då det tycks ha betydelse för deras 
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livssituation och välmående (Hessle 2009:40). Wernesjö (2012) belyser likaledes att 

det finns ett behov av att forskning som görs ska utgå från ensamkommande barn och 

ungdomars egna perspektiv. Enligt Stretmo & Melanders (2013:88–89) FoU-rapport 

är det för att ensamkommande barn och ungdomar ska kunna skapa relationer med 

svenska unga viktigt för att motverka stereotypa föreställningar kring 

flyktingungdomar I rapporten skildras det att ensamkommande barn och ungdomar har 

upplevt att de inte är omtyckta av svenska ungdomar. I min uppsats vill jag bidra till 

denna forskning som har som fokus att öka kunskap om ensamkommandes unga på ett 

sätt som utgår från deras perspektiv och ta deras egna berättelser som utgångspunkt. 

4. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet redogör jag för de två teoretiska perspektiv som jag anser kan bidra 

till att skapa en förståelse för det som min studie ämnar undersöka. Erving Goffmans 

teori om totala institutioner, hur institutionslivet påverkar individen samt dess 

identitet.  En annan teoretisk inspiration i syfte att förstå unga vuxnas berättelser om 

deras upplevelser av att bo på ett stödboende har jag hämtat från Meads teori om 

socialisationsprocessen, relationen mellan aktör och struktur samt Meads begrepp den 

generaliserade andra. Dessa teorier bidrar till att skapa en förståelse för hur individer 

som under en viss tid bor i en institutionsmiljö får en annorlunda och kanske därtill en 

svår relation till olika strukturer som finns runt dem, likaså de normer som 

internaliseras då den miljö de bor i skiljer sig från det större samhälleliga och sociala 

sammanhanget. Ensamkommande unga vuxna som jag har intervjuat i min studie har 

sedan sin första tid i Sverige bott på olika typer av institutioner däribland HVB och 

stödboenden. Med Goffmans teori om den totala institutionen ämnar jag att lyfta fram 

och belysa hur placering i ett stödboende har format och därmed utvecklat de 

ensamkommandes självständighet och självbild. Genom Meads begrepp 

generaliserade andra har jag även fokuserat på hur de aktörer, som bland annat kan 

vara boendepersonal, socialtjänst och lärare, som finns runt de unga har påverkat deras 

situation i socialisationen. 

4.1 Totala institutioner och dess påverkan  

Totala institutioner är enligt Goffman (1973/2014:13) en typ av institution som inte är 

lik andra typer institutioner i samhället i innebörden av att den är total, det vill säga en 

social konstruktion med tecknet av att vara täckande. Goffmans fokus ligger på 

institutioner från 1950-talet och man kan därmed kanske undra hur det kan vara 

relevant för min studie som ska fokusera på ett modernt boende, således ett 

stödboende för ensamkommande unga vuxna? Jag tänker emellertid att Goffman har 

vissa intressanta punkter som är av betydelse för dagens olika typer av inrättningar 

oberoende av tidsaspekten. Min studies syfte är att komma in på de olika 

konsekvenser som institutionslivet kan ha för individen. Jag menar att Goffmans 

teoretiska perspektiv på institutionen som en konstgjord miljö kan bidra med att skapa 

en bättre förståelse för hur individen påverkas av den samt eventuella konsekvenser 

för individen av att bo på en institution.   

Goffmans definition av en total institution är att det finns hinder för individen som är 

placerad där att kunna få social interaktion med världen som finns utanför (ibid:13). 

Det finns en markant skillnad mellan en total institution och andra typer av 

institutioner, där den främsta skillnaden är att individerna i stort sett blir tvungna att 
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genomföra aktiviteter inom alla livssfärer på en och samma plats, något som den 

normala medborgaren har möjlighet att göra på andra platser (ibid.:14–15). Det som 

skiljer en individ i det moderna samhället från andra individer som är 

institutionaliserade är således att de sistnämnda är hänvisade till en viss plats. 

Goffman lyfter upp ett par exempel på totala institutioner och delar upp dessa i olika 

typer, han hävdar att trots att de har olika kännetecken så har de alla totala drag vilket 

får likartade konsekvenser för de som bor där. Goffman delar upp totala institutioner i 

fyra kategorier där den första tar hand om personer som inte klarar av att ta hand om 

sig själva, som äldre personer som bor i ålderdomshem. Den andra kategorin 

kännetecknas av personer som inte heller de kan ta hand om sig själva med som skiljer 

sig från den förra kategorin då de som bor på sådana institutioner på olika sätt anses 

utgöra ett hot mot samhället, såsom exempelvis människor med psykisk problematik. 

Den tredje gruppen är institutioner som fungerar som samhällsskydd, t.ex. fängelser 

och den fjärde och sista typen av totala institutioner är de vars syfte är att individerna 

ska genomföra något slags av arbete som exempelvis internatskolor.  Avslutningsvis 

menar Goffman (ibid.14) att en institution inte nödvändigtvis enbart kan kategoriseras 

enligt detta utan att det finns institutioner som kan ha vissa drag av de här typerna. 

Det som Goffman menar kännetecknar alla totala institutioner är bland annat att 

medlemmarnas aktiviteter genomförs tillsammans med andra individer som behandlas 

på samma sätt och därmed även tvingas att göra saker gemensamt. Dessa former av 

aktiviteter är ordentligt planerade och genomförs i olika skeden som följer under ett 

system av formella och officiella föreskrifter. De olika aktiviteterna innanför 

institutionen koordineras, planeras och utförs för att fullgöra institutionens allmänna 

mål och riktlinjer. Goffman belyser även en annan utmärkande egenskap för den totala 

institutionen och det är den klyfta som finns emellan de som är placerade på 

institutionen och personalen som arbetar där. Denna klyfta framträder tydligt av den 

omständigheten att personalen som arbetar där endast är på institutionen under 

arbetstid, och därefter lämnar byggnaden och har möjlighet till social integration 

utanför institutionen, något som de som bor där inte har samma möjlighet till. Det här 

resulterar i enligt Goffman (1973:15) att de placerade och personalen får en 

framträdande social distans som är svår att sammanlänka. Med en ny kulturell miljö 

som individen mer eller mindre tvingas att anpassa sig efter leder det till ett steg bakåt 

till att leva i det som utmärkes som ett normalt liv med självbestämmande. Här har 

individen inget självbestämmande vad gäller boendesituation då individen inte har 

möjligheten att själv bestämma vart man vill bo, istället blir individen tvingad att finna 

sig i en form av massboende med andra människor som man självmant inte valt att 

leva ihop med. Detta leder till att individen får svårt med att upprätthålla någon form 

av privatliv (ibid:16). Vidare menar Goffman att institutioner ofta ställs i motsats till 

familjelivet och att detta har medverkat till att institutionsvårdkritiserats.  

Goffman (1973:18) menar att individen som placeras på någon form av institution får 

uppleva hur jagets privata och personliga sfär påverkas bland annat via information 

rörande det egna jaget, som individen tidigare har haft för sig själv, nu blir 

dokumenterat och analyserat av personalen. Genom detta anser Goffman att gränsen 

mellan jaget och miljön överskrides. Genom avsaknaden av ett eget privatliv påverkas 

individens identitet samt individens självbild av den nya kulturella miljön och 

kontexten som den befinner sig i. En annan negativ följd av att bo på en institution är 

det hinder som den skapar mellan individen och samhället utanför, Goffman menar att 
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det leder till att det skapas en förlust av roller. (1973:21–22) Enligt Goffman har 

individen utanför institutionen potential att gå in i olika roller på livets olika arenor 

utan att dessa roller inverkar på varandra. Individen som bor på en institution har inte 

samma utrymme för detta då interaktionen med världen utanför är betydligt mindre. 

Enligt Goffman kan vissa roller återupptas när personen inte längre vistas på 

institutionen samtidigt som andra är definitiva. (ibid: 24-25)   

En annan allvarlig påverkan av att bo på en institution som Goffman lyfter fram är att 

det inträffar en förvandling av den placerades personlighetsmönster. Det beteende som 

individen har med sig från livet innan institutionsplaceringen kommer med stor 

trolighet att influeras och bli annorlunda. Med det menar Goffman att uteblivelsen av 

att själv kunna ta initiativ till olika handlingar samt avståndet till världen utanför 

institutionen vid långvariga institutionsplaceringar skapar en så kallad 

”diskulturation”. Individens inlärda beteende som utgår från den kulturella kontext 

som personen visat sig i innan placeringen förändrar sig under institutionstiden och 

ersätts av ett annat beteende som anpassas efter det nya sammanhanget och kontexten. 

På grund av denna ”diskulturation” får individen svårt att genomföra vissa 

skyldigheter efter att ha lämnat institutionen (ibid.20–21).  

4.2 Generaliserade andra 

Mead (1976:109) menar att jaget är något som skapas i socialisationen med omvärlden 

och är med andra ord något som inte redan finns vid födelsen.  

När barnet har uppnått en viss ålder så finner sig barnet i en allt mer komplicerad 

period i socialisationsprocessen, där barnet visar upp generaliserade förhållningssätt 

av flera deltagare. (1976:119–120). Med detta menar Mead att man genom det här lär 

sig hur var och en av deltagarna det sociala samspelet förväntas agera, detta skapar ett 

kunnande av att visa upp den så kallade generaliserade andra. Meads benämning på 

den generaliserade andra är att det kännetecknar en konstruerad person som består av 

samhället som helhet med generella sociala mönster och regler, således så är den 

generaliserade andra hela samhällets attityd. (1976:120) 

Genom att kommunicera med andra menar Mead (ibid:120 - 122) att individen får 

förmågan att kunna ta sig an andra roller, således sker ett rollövertagande. Enligt Mead 

är syftet med rollövertagandet ett sätt för individen att kunna föreställa sig de andras 

förväntningar på hur vi beter oss och handlar i vissa situationer. Att man intar olika 

roller sker också i större sammanhang, då måste individen föreställa sig en hel grupps 

generella reaktion.  Det är sådana här omgivningar som man i olika omfattningar antar 

den generaliserade andres roll och agerar efter det. Den generaliserade andre är 

följaktligen ingen särskild person utan består utav samhällets samlade attityder, 

förhoppningar och önskningar på olika roller och handlanden, något som man enligt 

Mead är i ständig kontakt med. (ibid.) Meads teori förklarar att människans 

handlingssätt till största del är kontrollerat och styrt av det samhälle som individen 

verkar i, och därtill även i den sociala kontext som individiden befinner sig i. 

Barnet avlägsnar och generaliserar i och med det allt fler roller och frambringar 

relationer i förhållande till dem. Den här perioden i den sociala interaktionen gör det 

tänkbart att bli ett subjekt och som Mead benämner en existerande aktör. Individen 

utvecklar ett medvetande om jaget genom att medvetenheten riktas mot en själv och 
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genom andras attityder mot en själv kan man se sig själv som ett objekt och genom 

detta bli ett subjekt. (ibid:127) 

Mead menar att individen inte kan utveckla sin identitet utan den generaliserade andra 

och det är först då man är i den fasen som man blir en del av samhället och då 

internaliseras även samhället i individen. (ibid:121). Individens mentala utveckling är 

följaktligen beroende av barnets förhållande med hela samhället, inte endast de 

signifikanta andra som vanligtvis är föräldrar och syskon. (ibid:161). I enlighet med 

detta kommer detta förlopp att gå vidare där övertagandet av den generaliserade andra 

kommer att vara en del av individens hela liv. Genom en internalisering av samhället 

kommer individen att utveckla en reflexivitet, där individen ser på sig själv genom 

generella förhoppningar och generella förhållningssätt.  

4.3 Interaktionen mellan aktör och struktur 

Mead uttrycker sig på följande sätt: En individ skapar en personlighet för att individen 

är en del av ett samhälle, därför att personen tar över institutionerna i ett samhälle 

genom sitt handlande. (Mead 1976:124–126) menar att språket har en stor betydelse i 

utvecklandet av jaget. Det som utgör det organiserade jaget är organisationen av de 

gemensamma attityderna för en grupp. Enligt Mead så blir en person en personlighet 

för att han tillhör ett samhälle, då personen genom sitt handlande tar över 

institutionerna i samhället. Individen intar språket som ett medium, genom detta 

skapar han sin personlighet. Därefter genom en process där han intar olika typer av 

roller där han försöker anamma andra personers beteende i samhället. Genom denna 

process kommer individen att få samma attityd som de andra medlemmarna i 

samhället. I en viss mening skapas även strukturen hos en individs personlighet. 

(1976:125) 

Det Mead förmedlar genom detta är att det existerar en interaktion mellan de sociala 

strukturerna samt de individer som verkar inom strukturerna. Det som även 

framkommer i Meads argumentering är att samhället använder en viss kontroll över 

sina medlemmar genom att de visar upp attityder i form av den generaliserade andra. 

(Mead 1976:121). Det blir därmed uppenbart att samhällets olika processer enbart blir 

sannolika genom de individer som finns inom dessa sociala processer. Därtill att 

individen endast har utrymme att agera inom dessa processer och agerar även på de 

attityder som redan är införlivade, som den generaliserade andra. 

Mead anser att man inte får glömma bort den påverkan som individen har på 

samhällets strukturer. Detta genom att individen belyser samhällets normer och regler 

och kräver att de måste förändras, genom detta kan man förbättra den allmänna 

ordningen av samhället. (Mead 1976: 129).    

Mead menar att det finns ett beroende mellan aktör och struktur, detta gör det orimligt 

att särskilja dem utan istället måste det tolkas som en ömsesidig företeelse. Individen 

beter och agerar utifrån de förväntningar som finns för de roller som individen visar 

sig inom. Om individen exempelvis befinner sig i en butik och visar upp sig i rollen 

som kund så kommer den med största sannolikhet agera så som en kund förväntas 

agera i en butik. Här har individen internaliserat den allmänt rådande attityden som 

finns i den speciella kulturella omgivningen som den befinner sig inom. Den här delen 

av jaget som har internaliserat den generaliserade andra benämner Mead för ”me”. 

”Me” kännetecknas som den delen av jaget som först och främst är självreflekterande 
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och därtill även reflekterande över samhällets förväntningar, vilket individen strävar 

efter att rätta sig efter. (Mead 1976: 133–134). Jagets andra del benämner Mead som 

”I”, vilket står för den del av individen som företräder aktörskapet och som påverkar 

på ”me” och dess internalisering av den generaliserade andra.  

När sociala strukturer överträdes och individen agerar oberäkneligt så är det jagets ”I” 

som uppträder. Följaktligen kan man säga att ”me” frambringar en kontext för ”I” och 

att ”I” enbart kan komma till uttryck i deltagandet av det sammanhang som ”me” 

skapar.   

Ett resultat av detta blir att ”I” inte kan bedömas som en del av jaget som självständigt 

kan agera från strukturer och individen är följaktligen inte öppen att agera utan 

inverkan från den generaliserade andra och dess normer och regler.  Däremot kan ”I” 

som innan nämnts, ha möjligheten till att agera och reagera på ett vis som gör att 

sociala strukturer förändrar sig. 

”I” och ”me”, aktör och struktur, visar sig därmed att existera i en utveckling där de 

sinsemellan och beroende av varandra frambringar individens identitet, personlighet 

och verklighet. (Mead 1976:135) 

5. Metod 

5.1 Kvalitativ metod 

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metodansats för att besvara studiens 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014:19) menar att målet med kvalitativ 

metod är att ge en ökad förståelse för människors upplevelser, vilka utgörs av 

erfarenheter som inte kan mätas rent statistiskt. Målet med min studie är således inte 

att redogöra för en kvantitativ inblick i de unga vuxnas liv utan jag vill lyfta fram och 

samtidigt belysa deras egna berättelser och upplevelser för att skapa en ökad förståelse 

för deras situation. Bryman (2011:413) menar att det är viktigt att forskaren har en 

förståelse för det som respondenterna skildrar i intervjuerna. Vidare menar han att en 

kvalitativ ansats anspelar på att frambringa en djupare förståelse för olika 

föreställningar som driver handling och beslutsfattande hos individer. Således är det 

mest fördelaktigt med en kvalitativ ansats då tolkning och förståelse står i fokus. Då 

jag i denna studie vill komma nära de unga ensamkommandes upplevelser är den 

kvalitativa metoden en lämplig metodansats. Nackdelen med en kvalitativ metod är att 

det inte går att generalisera och få ett representativt resultat, men det är heller inte 

avsikten med studien.   

I min studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Jag gjorde en 

intervjumall med teman som jag ansåg vara relevanta för det jag ville undersöka. Då 

min studie ämnar intervjua fem personer som samtliga bor på ett stödboende fann jag 

valet av att göra semistrukturerade intervjuer till studiens fördel, detta med anledning 

av att det blir enklare att dra paralleller till respondenternas svar då det finns en 

möjlighet att jämföra svaren till de olika teman som jag har i intervjumallen. (Bryman 

2011:415–416).  

Bryman (2011:414–415) menar att flexibiliteten som finns i kvalitativa intervjuer gör 

det möjligt att även respondenterna kan bidra och styra innehållet i intervjuerna. Detta 

är betydelsefullt då jag är ute efter att fånga deras upplevelser och berättelser. En 
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annan fördel med detta är att gå på djupet av området, det fanns således rum för mig 

att ställa spontana följdfrågor som kan leda till rikare förståelse kring det som 

respondenterna delar med sig av. 

Kan även i detta sammanhang understryka att det eventuellt förelåg en viss osäkerhet 

hos mig själv att genomföra intervjuerna med personer som jag var handledare till, att 

jag anade att de kanske inte fullt ut och på ett öppet sätt skulle känna sig trygga i att 

svara på mina frågor på grund av min roll.   

När man intervjuar personer som man har någon relation till, är bekant med eller om 

man gör en studie på ett tema som man känner till väl kan det vara utmanande att ha 

ett avstånd till intervjuerna, att sätta sig in i forskarrollen. Den förkunskap som man 

har kan å andra sidan göra det lättare att ställa specifika följdfrågor. Jag kan därmed 

inte bortse från att studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut beroende på 

intervjuaren.  

5.2 Förförståelse 

Jag arbetade då studien genomfördes som handledare på ett stödboende för 

ensamkommande unga vuxna, samtliga har fyllt 18 år och har erhållit PUT (permanent 

uppehållstillstånd). Jag har tidigare även arbetat på HVB för asylsökande ungdomar 

och ungdomar som redan blivit beviljade PUT. Under mina drygt två och ett halvt år 

inom det här området har jag fått möjligheten att följa en ungdom från inflytt till HVB 

och därefter till en utflytt från ett stödboende till ett eget boende. Frågan om huruvida 

det finns tillräckligt med stöd på ett stödboende var viktigt och angeläget för mig att 

undersöka med anledning av det nya ersättningssystemet som presenterades från 

regeringen under 2017. Det är relevant att skapa förståelse för studiens syfte om 

systemet som implementerats fungerar som det är tänkt. Enligt mig fanns det en 

förförståelse gällande att ledningen samt personalen på stödboendena hade en 

kännedom om målsättningen, om dess existens och innebörd.  

Jag kunde med hjälp av min förförståelse komma fram till att det fokus jag ville ha på 

studien var att se vilka förutsättningar som finns på ett stödboende och hur de kan 

bidra med att förbereda den ensamkommande unge vuxne inför ett självständigt liv. 

5.3 Urval och intervjugenomförande 

Urvalstekniken har gått till på följande sätt att jag har frågat fem unga män som bor på 

stödboendet om de vill ställa upp på intervjuer. Enligt (Bryman 2011:179) kallas detta 

för icke-sannolikhetsurval. Det är ett urval som man har fått fram på ett annat sätt än 

om man valt att använda sig av slumpmässig urvalsteknik. Det innebär i grunden att en 

del enheter i populationen har haft en större chans att komma med i urvalet. Jag är inte 

intresserad av att göra en generalisering utifrån ett slumpmässigt urval utan istället vill 

fånga deltagarnas berättelser och upplevelser. En annan orsak till att jag valde detta 

urval är att det fanns ett visst hinder med att få fram ett representativt urval av den här 

målgruppen. Detta mot bakgrund av bristen på unga vuxna som tillhör den grupp som 

bott på stödboende under en längre tid. Det fanns givetvis andra personer att 

genomföra intervjuerna med, dessa hade dock endast bott på ett stödboende i cirka tre 

månader, personligen tyckte jag att det var för lite tid att kunna ge en djupare bild av 

deras känslor och erfarenheter. Det var således svårt för mig att hitta intervjupersoner 
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som kunde ge en någorlunda representativ upplevelse av hur det är att bo på ett 

stödboende under en längre period, i detta fall cirka åtta månader.  

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

finns det fyra huvudkrav för det grundläggande skyddet av individen som intervjuas. 

En av reglerna är att intervjuaren ska informera intervjudeltagaren om deras uppgift i 

intervjun, vilka förutsättningar som rör deras deltagande samt att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt avbryta intervjun om de inte vill delta mer. Med detta i 

åtanke så har jag innan intervjuerna gått igenom att deras deltagande i min studie är 

frivillig samt att deras identitet inte ska visa sig. (Vetenskapsrådet 2002). 

            Jag har haft tre urvalskriterier för deltagande i studien,  

• Att man ska bo på ett stödboende 

• Att man har fyllt 18 år 

• Att man har erhållit permanent uppehållstillstånd 

Intervjuerna har genomförts på min arbetsplats som är stödboendet där dessa unga 

vuxna bor. Jag har använt mig av ett enskilt samtalsrum där endast jag och deltagaren 

har suttit. Jag har före intervjuerna frågat om de önskade att vi skulle utnyttja ett rum 

på ett bibliotek eller liknande och ha intervjuerna där, samtliga fem ville att vi skulle 

ha dem på stödboendet av bekvämlighetsskäl samt av trygghetskäl då de alla kände sig 

mer trygga i den miljön för att kunna samtala lugnt. Intervjuerna varierade tidsmässigt, 

uppskattningsvis så tog en intervju cirka en timme, beroende på hur utförliga svar 

deltagarna gav. Jag har spelat in intervjuerna efter att ha fått klartecken från varje 

deltagare, jag har även förklarat att inspelningen enbart var avsedd för denna studie 

samt att jag skulle använda det som ett redskap vid analysen.  

Jag är medveten om de språkförbristningar som kan ha förekommit under mina 

intervjuer då samtliga deltagare inte har svenska som modersmål samt att de kanske 

inte kunnat tala och därmed kan de ha svårigheter med att uttrycka sig fritt. Jag 

försökte som intervjuare ta detta i beaktande genom att använda mig av ett 

lättbegripligt språk och genom att undvika svåra termer. Intervjuguiden utformades 

med relativt enkla och konkreta frågor samt hade ett enkelt språk. Jag var under själva 

intervjuerna också noga med att stämma av med intervjupersonen att de hade förstått 

frågan som ställdes och gav intervjupersonen utrymme att ställa frågor om de 

upplevde något som oklart eller var i behov av förtydliganden. 

Inom kvalitativ forskning är det i utförandet av intervjuer vanligast att använda sig av 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Det som kännetecknar den 

semistrukturerade intervjun är att forskaren har en lista över olika specifika teman som 

ska beröras, en så kallad intervjuguide. Mitt empiriska material utgick från fem 

kvalitativa intervjuer, med semistrukturerade intervjuer. Detta då deltagarna har en 

stor frihet att forma svaren på sitt eget sätt. Enligt Bryman (2011:414–415) behöver 

inte frågorna komma i samma ordning som man har enligt mallen. Det finns utrymme 

för forskaren att ställa frågor som inte heller finns med i intervjuguiden, detta i syfte 

med att anknyta till något som deltagaren har sagt.  
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5.4 Studiens deltagare 

Samtliga fem intervjupersoner som ingår i studien är unga män som då intervjuerna 

genomfördes bott ca åtta månader på ett stödboende, tillsammans med andra unga 

vuxna som kommer bland annat från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Irak. De är alla 

mellan 18–19 år och har erhållit ett permanent uppehållstillstånd innan de placerades 

på stödboendet. Samtliga personer som bor där har ett eget rum och har gemensamma 

utrymmen att dela på som kök och dusch. På stödboendet finns det boendepersonal 

som arbetar utifrån ett individuellt anpassat stöd och arbetar dag, kväll och natt.  

5.5 Analysförfarande 

Enligt Bryman (2002:37, 374) innebär analysen att man försöker hitta olika 

mönsterkopplingar i det insamlade intervjuunderlaget. Han menar att detta kan vara 

problematiskt då det inom kvalitativ forskning enbart finns få allmänt godtagna 

metoder för hur man analyserar kvalitativa data. Ett annat problem vid kvalitativ 

analys är att data från intervjuer vanligen består av ett stort och ostrukturerat 

textmaterial.   

I linje med det som Bryman förespråkar har jag vid första genomgången av det 

insamlade intervjumaterialet försökt förhålla mig med en öppenhet mot texten samt 

skapa mig ett sammanfattande intryck. Det var redan här som jag kunde se teman och 

subteman framträda. Jag har vidare under analysen tittat efter variationer, likheter och 

skillnader i intervjuerna. När jag hade arbetat igenom materialet genom detta 

tillvägagångssätt kunde jag skapa ett sammanfattande intryck av fenomenet.  

 

Huvudteman samt subteman utifrån analys av intervjuerna. 

 

Huvudtema Subtema 

Tacksamhet och gemenskap 

 

Uppskattar personalens bemötande 

Att få vara del av något 

Medbestämmande och självständighet  

 

Att göra själv: En ny rutin 

Ökat självbestämmande jämfört med 

tidigare  

Att bli behandlad som vuxen 

Att klara sig själv och ta större ansvar 

Återblick på HVB vistelsen  

Möte med andra kulturer  Att bli modigare 

Saknar verktyg för att klara sig  

Att bli en del av det svenska samhället 
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5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har vissa forskningsetiska principer om hur man som forskare bör 

förhålla sig i sin forskning. Individskyddskravet utgår från principen att man ska 

skydda de individer man intervjuar, detta genom att skydda deras levnadsförhållanden 

och därtill även inblicken i dessa. Det huvudsakliga individskyddskravet kan 

åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav. Dessutom ska man se till att undersökningen 

inte utsätter dem man intervjuar för fysisk eller psykisk skada.  Jag informerade 

intervjudeltagarna om den garanti jag kan ge av konfidentialitet då inga namn och 

personuppgifter kommer att skrivas ut i studien. Detta för att påvisa att personlig 

information som kan identifiera intervjudeltagaren inte kommer att redovisas i studien. 

I egenskap av handledare på det stödboende där jag har utfört mina intervjuer är jag 

medveten om de etiska dilemman som uppstått i de intervjuer som jag har genomfört. 

Att jag har arbetat med de unga vuxna som jag intervjuat färgar självfallet mig och har 

dessutom på ett omedvetet sätt påverkat hur jag har tolkat svaren i intervjuerna. Jag är 

vidare medveten om den maktposition jag besitter och hur min närvaro under 

intervjuerna påverkat klimatet och präglat svaren samt studiens resultat. Exempelvis 

att intervjupersonerna ville svara på ett sådant sätt som jag förväntade mig att de 

skulle svara, samt att de kanske inte ville göra mig besviken genom att ifrågasätta min 

yrkesroll och kompetens. En risk med att intervjua personer man har en viss relation 

till, i mitt fall en yrkesrelaterad sådan med kompetens som följer, är att man kanske 

ställer ledande frågor för att man redan vet vad man ska fråga den personen om och att 

man också har en viss aning om vad personen kommer svara. Om man som intervjuare 

kommer ”utifrån”, utan så mycket förkunskap eller egna erfarenheter kring det som 

studien ämnar undersöka, faller det sig ofta naturligt att man ställer öppna frågor och 

inte ledande frågor. Oberoende av förkunskap är det grundläggande att vara 

reflekterande kring den makt man har som intervjuare, i alltifrån val av frågor till 

bearbetning av material och framställandet av studiens resultat.  

Det grundläggande individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen. Dessa krav kallar man för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav handlar om att individen är 

informerad om studiens syfte och förstår sin uppgift i projektet, att personuppgifter 

behandlas konfidentiellt, att uppgifter om enskilda personer endast används i 

forskningssyfte samt att deltagandet i studien är frivilligt och kan avslutas när som 

helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

6. Resultat/Analys 
Det som återkom under samtalen med intervjudeltagarna var tankar om tacksamhet 

och gemenskap, medbestämmande och självständighet samt möte med andra kulturer. 

Utifrån detta har således mina teman i studien fastställts och resultatet kommer att 

struktureras efter dessa teman.    

Jag refererar och ger en redogörelse för huvuddragen i intervjudeltagarnas berättelser 

och för att illustrera används citat.  

6.1 Tacksamhet och gemenskap 

Uppskattar personalens bemötande 
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Ett återkommande tema under intervjuerna var tacksamheten som deltagarna kände 

gentemot personalens arbete och engagemang. Att personalen fanns på plats och 

stöttade dem i deras vardag med att exempelvis hjälpa till med läxor var något som de 

intervjuade menade var en trygghetspunkt i att bo på stödboendet. Det som också kom 

fram var att deltagarna kände förtroende för personalens förmåga att ha tid och hjälpa 

dem. En aspekt som tydliggörs under intervjuerna är att relationen mellan personalen 

och de placerade på stödboendet har varit av god karaktär. En av deltagarna uttrycker 

det på följande sätt: 

När det finns engelska eller matematik och svenska läxor jag går till personalen och vi sitter 

tillsammans och jag får hjälp. Jag tror att när jag ska flytta till lägenhet det inte finns lika 

mycket hjälp med skola och läxor, personalen nästan varje kväll sitter med mig och hjälpa. 

Deltagare 4 

Här beskriver deltagaren att han upplever att han har tillgänglighet till stöd från 

personalen vid läxläsning och att det ger honom en trygghet. Personalens insats har 

därmed gett ett positivt resultat och uppdraget att vara stöd fungerar som det är tänkt 

vilket intervjupersonen beskriver som en känsla av trygghet. Personalen har även för 

honom varit tillgänglig och behjälplig med att tillgodose hans behov, i detta fall 

läxläsning. Samtidigt som han ger uttryck för tacksamhet ger han även uttryck för oro 

när detta stöd kommer att upphöra, vilket i och för sig är en naturlig känsla men kan 

även vara en indikation på att den unge inte får så pass mycket stöd som han verkligen 

har behov av. Att vara behjälplig med det praktiska i vardagen, som i detta fall 

läxläsning, är en vital del i detta skede av individens liv men för att skapa 

förutsättningar för större självständighet krävs mer. Det praktiska stödet ska även 

innehålla verktyg som individen kan ta med sig för att framöver kunna utföra 

uppgiften på egen hand. Klyftan som Goffman (1973:59) beskriver som något som 

finns mellan personal och boende på en institution har på ett effektivt sätt övervunnits 

på stödboendet. Dock går det inte att komma ifrån att relationen trots detta inskränkes 

av att personalen är anställd på boendet och kommer att försvinna ur den unges liv.  

Så här uttrycker sig en av deltagarna när han berättar om personalens betydelse i hans 

språkutveckling: 

Personalen har mer tid nu på stödboende, jag har mycket läxor och jag går till personalrummet 

och sitter med personalen och dom hjälper mig. Jag tycker det är bra så och jag pratar mer 

svenska med personalen nu. [ ] Jag tycker att jag är bättre i skolan nu som jag bor i 

stödboende. Jag vet att det finns personal på kvällen som sitter och vi pratar också svenska och 

vi gör läxor. Deltagare 3  

I ovanstående citat uttrycker den unge en tacksamhet över personalens tillgänglighet 

och betydelse vid läxläsning. I detta fall har han dock även fokus på att kontakten med 

personalen ger honom ytterligare en vinning, bortsett från att klara läxorna. Genom 

kontakten med personalen utvecklar han sin språkliga förmåga, vilket kommer att vara 

ett viktigt verktyg för hans framtida självständighet och förmåga att klara sig när han 

väl lämnar stödboendet. I många samtal med de unga som jag genomfört återkommer 

vikten av att lära sig språket och därigenom bli mer självständiga. Intervjudeltagarna 

uttrycker även tacksamhet över det praktiska arbete personalen genomför som bidrar 

till en känsla av samhörighet till det samhälle man anlänt till samt den egna förmågan 

att klara sig själv. I Anna Karsbos studie har bland annat hennes fokus legat på skolans 

betydelse för de ensamkommande ungdomarna samt vilken del den har i 
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integrationsprocessen. I hennes resultat finns även en del om olika viktiga personer 

som har funnits runt om under placeringen på HVB. Karsbos undersökning visade att 

ungdomarna upplevt ett gott bemötande och mottagande i Sverige. Att få en utbildning 

samt ett arbete var målet för ungdomarna, detta skulle underlätta integrationen samt 

chansen att få skapa sig ett liv i Sverige. 

Ett uttryck för viljan att kunna vistas i samhället på egen hand och genomföra 

vardagliga uppgifter talar denna deltagare om:  

Vi åker och jag vet nu var saker ligger i Eskilstuna. Förut när jag var ny i HVB visste jag inget 

om vart man ska gå i Eskilstuna. Hur man hitta viktiga saker. Personalen visar mig en gång 

var till exempel Försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen finns och sen jag vet själv. Nästa gång 

jag går själv, inte personalen som kommer med mig. Deltagare 4  

Deltagaren uttrycker här att han känner sig mer förtrogen med den ort han befinner sig 

i och känner därtill en större tillhörighet till sitt sammanhang. Genom att få bättre 

kännedom om miljön som han befinner sig i kan han på så vis bli mer självständig. Att 

på egen hand kunna ta kontakt med bland annat olika myndigheter har lett till att han 

känner sig mer självgående och oberoende. Han understryker dock vikten av att stödet 

som han inledningsvis fick, och hur det bidragit till detta. Samtidigt som han tydligt 

meddelar att han framöver vill klara sig på egen hand visar han uppskattning av 

personalen som inledningsvis gett honom de förutsättningar han behövt för att senare i 

livet bli del av ett större sammanhang.  

Att få vara del av något 

Två av deltagarna berättar hur gemenskapen på stödboende saknas i jämförelse med 

HVB. Hur ensamheten känns mer påtaglig på stödboendet. Att kunna känna 

sammanhållning och därtill även trygghet skapas enligt de här deltagarna genom att ha 

fler människor i sin omgivning och hemmamiljö. Det som även är tydligt med 

deltagarnas resonemang är viljan att bli mer självständig och att kunna klara sig på 

egen hand, vilket personalens närvaro bidragit med:   

 I stödboende jag tycker att man är mer själv, asså ensam. Ibland det är jobbigt när personal 

inte finns i kontoret. När jag ibland mår dålig och vill prata med personal. Jag ibland saknar 

HVB, då det var mer personal hemma och ungdomar. Deltagare 2 

I ovanstående citat ger deltagaren här uttryck för den omställning det inneburit att byta 

boendeform och därigenom även en osäkerhet kring sin nya situation samt behovet av 

att ha vuxna i sin närhet, att känna delaktighet i ett större socialt sammanhang. 

Personalens närvaro är för honom av vikt och eftersom stödboende ska ge 

förutsättningar för en mer självständig tillvaro blir detta även kännbart i förhållande 

till tidigare boendeform. Det är en omställning, från en mer omhändertagande miljö 

till en mer förberedande miljö som i sig innebär en utmaning. Personalens lyhördhet i 

dessa situationer är av vikt, dels för att i teorin förtydliga boendeformernas olika 

syften och dels för att skapa ett tryggt nytt sammanhang. Kontinuitet och stabilitet 

samt tillgänglighet är en del av personalens stora utmaningar i en miljö där individen 

ska prepareras för en mer självgående vardag. Den studie som kommer närmast mitt 

område är den som Mehrdad Davrishpour har gjort gällande ensamkommande barn 

och vilken inverkan de resurser som finns runt barnet har haft för påverkan. De som 

har intervjuats har varit placerade på bland annat stödboenden. Det gemensamma här 

är att en del av deltagarna i hans och min studie tycker att de saknar personal på 
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boendet således att det är för få i personalstyrkan. Dock så framkommer det att de har 

fått chansen att bli mer självständiga efter flytt till stödboende och kunnat ta del av alla 

dess förmåner.   

Jag saknar att vara tillsammans med alla, i HVB vi åt mat tillsammans. Jag tycker det är mer 

jag nu ensam, laga mat själv, sitta att äta mat själv, jag vet också kanske det måste bli så nu att 

jag lär mig när jag flyttar till min lägenhet och är själv. Deltagare 4 

Deltagaren jämför ovan sin tidigare och sin nuvarande situation och även om han 

förstått vikten av att vara mer självständig reflekterar han även kring saknaden av 

delaktigheten av det sociala samspelet han tidigare haft tillgång till. En in- 

socialisering i vad det innebär att bli svensk, att man anammar detta, att man bor 

ensam, äter ensam och så vidare. Samtliga deltagare tillägnade personalen stor 

betydelse för deras utveckling till ett mer självständigare liv under tiden på 

stödboendet. Det som de flesta tar fasta på är att det inte alltid fanns någon att prata 

med som det fanns under HVB tiden, där individen fick mer uppmärksamhet och det 

känslomässiga behovet tillgodosågs på ett annat sätt. Stödboendets personal syftar till 

viss del att ersätta den familj man i landet saknar och vid HVB är det utifrån de ungas 

perspektiv tydligare att man är del av ett intimare sammanhang. Deltagarnas tankar 

kring vilka personer som de har upplevt vara betydelsefulla går i enlighet med Hessles 

(2009) resultat. Hon refererar till olika viktiga personer som de ensamkommande har 

upplevt haft en positiv inverkan på deras liv, det är alltifrån engagerade lärare och 

kuratorer till boendepersonal.  Men till skillnad från familjemedlemmar är detta 

professionell vänskap – de finns inte alltid där. 

En annan aspekt som två av deltagarna just uttalar sig om, och som är av stor 

betydelse, är att flera av dem hänvisade till personalen som sin familj, att personalen 

var vuxna som i olika situationer agerade som föräldrar. Deltagarna berättade även att 

det är gynnsamt att personalen ställer krav på dem och ger dem utrymme att bli mer 

självgående:  

Jag saknar HVB att personalen var alltid där och jag kände mig trygg så. Om jag var ensam 

det fanns någon där. Personalen var som föräldrar ibland, om jag har möte som läkarbesök 

eller skolan, dom kom med mig alltid. Jag var van med dom. Nu jag gör mycket själv, 

personalen är inte samma som förut. [ ] jag tycker faktiskt det är bättre nu, jag vill själv klara 

och lära mig det, ibland kan man känna sig ensam i stödboende men man måste lära sig. 

Deltagare 1  

Nyttan av det stöd som ges vid de olika boendeformerna för med sig förutsättningar att 

hantera den sociala kontexten den unge för tillfället befinner sig.  

6.2 Medbestämmande och självständighet 

Att göra själv: En ny rutin 

De flesta deltagare uttrycker tankar och känslor om att livet på stödboendet har 

inneburit ett nytt sätt att leva och därmed en ny rutin. En del av dem upplevde de nya 

rutinerna som främmande men som de efter en period på boendet har anammat med 

tiden. Överlag så skildrar deltagarna det positiva i det nya sättet, det beskrivs som 

något som är gynnsamt i sin egenskap av att frambringa deras självständighet. 

På början jag tyckte det var konstigt att bo i stödboende, mycket nya saker, inte mycket regler 

som HVB. Men jag tycker att jag har lär mig den nu. Deltagare 4 
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En av deltagarna kastar en återblick på tiden på HVB och beskriver att tiden där 

begränsade honom i att ta eget ansvar bland annat kring sin skolgång. Att vara tvungen 

att göra själv och att ta eget ansvar som han menar att han får göra på stödboende 

menar han har hjälpt honom. Skillnaden i personalens agerande och uppgifter 

tydliggörs här och visar att de olika boendeformerna har olika syften. För deltagaren är 

det en markant omställning men när individen vant sig och med personalens hjälp 

förstått syftet med de olika formerna uppskattas det.  

När jag bodde i HVB hem personalen har alltid väckt mig när jag ska till skolan. Det var stor 

skillnad när jag flytta till stödboende. Jag måste nu själv vakna, det var jobbigt i början men 

jag har lärt mig nu att vakna själv. Jag var van med den men nu jag tycker det är bättre för mig 

att klara själv. Deltagare 2 

Omställningen från en mer omhändertagande miljö och en mer styrd vardag kontra ett 

större eget ansvar är omedelbar. Till skillnad från en ungdom som växer upp i sin egen 

familj blir övergången för den unge vuxne mer diffus. Acceptansen är dock relativt 

omedelbar då nyttan av den nya miljön klargörs. Alla deltagare påvisade under 

intervjuerna en vilja som nästintill kan beskrivas som otålighet att komma ut i 

samhället och klara sig själva, att inte längre vara en del av något annorlunda, utan att 

vara som alla andra och passa in. Meads (1976 121:122) teori om generaliserade andra 

som består utav samhällets samlade attityder och önskningar på en individs handlande 

synliggörs i samtal med dessa unga på så vis att den identitet de utvecklat så långt, 

med influenser från sitt hemlands kultur, ställs i kontrast till det nya samhället de 

kommit till. Individen har med sig erfarenheter och lärdomar från yngre år, dock 

saknar de idag en familj som de får med sig ytterligare riktlinjer från om hur man ska 

vara eller agera i ett större perspektiv. Avsaknad av normer från den egna familjen 

saknas då dessa unga vuxna under en tid levt i en institution, i vilken en uppfostran 

blir mer abstrakt. 

Ökat självbestämmande jämfört med tidigare  

Deltagarna berättar om hur deras nuvarande boendesituation inte begränsar dem i 

deras frihet och möjligheten att själva få göra egna val, vilket är en viktig del i att bli 

mer självständig. Genom att de själva får bestämma och ta ansvar över sin egen tid 

skapas därmed en frihet och en mer naturlig övergång till att ta eget ansvar och 

initiativ. Att bo på ett stödboende upplevs inte lika institutionaliserat som andra 

boendeformer.  

Två av deltagarna berättar här om känslan till eget bestämmande och självständighet 

kopplat till en sådan liten sak som att ha sin egen nyckel till sitt hem. De kopplar det 

till en nyfunnen känsla av frihet som inte funnits tidigare. En av deltagarna känner 

vidare att innebörden av att ha sin egen nyckel har lett till att han kan identifiera med 

andra ungdomar i sin egen ålder, en form av normalisering och identifiering med 

andra unga i samhället:  

Nu jag är friare, jag har egen nyckel till dörren, förut på HVB jag plingade på ringklockan, nu 

jag kan göra vad en ungdom tycker. Jag kan vara ute sent på kvällen och träffa kompisar och 

själv bestämma när jag vill hem. Jag kan laga min mat som jag tycker om. Deltagare 1 

Deltagaren kopplar ansvaret med att ha tillgång till sitt boende, genom nyckeln, till ett 

mer självständigt liv, där han får möjlighet att bestämma kring sina rutiner mer 

självständigt. Det ökade ansvaret bidrar här till en tydligare identitet och återigen en 
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samhörighet med andra i samma åldersgrupp. Han exemplifierar även känslan av 

egenbestämmande när han får avgöra vad han själv vill äta och tycker om. Boendet har 

även i detta hänseende, till skillnad från tidigare mer omhändertagande miljöer, 

bidragit till att skapa förutsättningar för den unges nästa steg ut i samhället. Den ökade 

friheten som nyckeln skapar bidrar till en känsla av att boendet tillhör en själv och att 

det är ens eget. Känslan av att vara en gäst, som är beroende av personalen vid HVB, 

elimineras genom att kunna komma och gå som man önskar vilket i sin tur bidrar till 

en känsla av samhörighet och att man kommer hem. Steget bort från 

institutionaliseringen blir här tydlig.  

Ytterligare en individ kopplar nyckeln som symbol in i vuxenlivet:  

Om du sova hos en kompis och du komma hem på sent i natten, du har egens nyckel och inte 

behöver vänta på personal komma och öppna till dig dörren samma som HVB. Jag tror kanske 

att jag tycker det har varit mycket viktigt för mig så jag ska bli fri som vuxen. Deltagare 2  

I och med att han har möjlighet att lämna samt återvända till boendet/hemmet som han 

själv önskar skapar det en känsla av självständighet. Att ha större bestämmanderätt 

och möjlighet att skapa sina egna rutiner samt fatta sina egna beslut över hur ens egna 

tid spenderas skapar förutsättningar till att ta ett större ansvar. När en vuxen inte 

längre styr över individens tid har man möjlighet att få uppleva vad det innebär att 

vara vuxen i samhället. Att vara vuxen kopplas här av intervjupersonen till frihet, 

vilket ett ökat självbestämmande bidrar till. Denna möjlighet har inte tidigare funnits 

vid HVB och är en stor förändring som är nödvändig för att skapa rätt förutsättningar 

vid den framtida utslussningen i samhället. Detta kan jämföras med Wernesjö (2012) 

som betonar betydelsen av att ta hänsyn till unga ensamkommandes egen 

problemskildring och egna perspektiv på sin situation. Wernesjö menar att det handlar 

om demokrati och likaledes att möjliggöra en känsla hos den unge att det är möjligt att 

påverka sin situation och att hänsyn tas till deras egna önskemål och tankar. Därtill 

menar Wernesjö att ungdomarnas perspektiv skulle vara av betydelse samt bidra till 

och giva en allomfattande sociologisk diskussion om sociala strukturer och 

samhörighet till samhället. 

Andra reflektioner på vardagliga ting som bidrar till en känsla av självbestämmande 

rör det egna planerandet kring vardagen, att basala vardagsbestyr för med sig viktiga 

lärdomar:  

Jag kan laga min mat som jag tycker om. Bestämma över var man ska bo, gå själv till skolan 

utan personalen väcker mig, på stödboende du måste ta eget ansvar för sig. Jag tycker det är 

bra, Jag tycker det måste bli så att personalen backar, det skulle bli så i alla fall. Det är 

sanning. Bättre tidigare. Man måste gå uppåt. Deltagare 1 

Det ökade ansvaret bidrar återigen till en känsla av självständighet, som många av de 

unga strävar efter. De önskar få ta hand om sig själva och nästintill törstar efter 

förmågan och förutsättningarna att bestämma över sin tid, sin vardag och sina rutiner 

mer självständigt. Att personalen är närvarande är positivt men den ska inte vara 

kontrollerande, utan uppmuntrande, även genom sin frånvaro, till den unges förmåga 

att klara sig på egen hand. Goffmans (1973:59) teori om den totala institutionen menar 

att målsättningen för en institution är att förändra de intagna enligt vissa normer och 

ideal. Det finns därmed en konflikt i att uppleva stödboendet som ett hem eller inte. 

Goffmans kritik mot det alltför starkt institutionaliserade livet är mot bakgrund av de 
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unga intervjuade befogad, då den känsla av utanförskap som Goffman (1973:56) 

beskriver många före detta interner upplever eller förbereder sig för vid frisläppandet 

då livet kommer stå i stark kontrast inte infinner sig hos de unga vuxna. De ser 

tvärtemot fram emot att vara självbestämmande i och med att de ges förutsättningar 

för att klara sig själva och inte enbart förvaras i en institution.   

Reflektionerna kring möjligheten av att vara fri och själv kunna ha utrymme att välja 

tydliggörs i citatet nedan:  

Det är friare nu, jag bestämmer till mig själv. Att laga mat själv är bra, det är kul att laga själv. 

Vi lagar mat som vi tycker om. Vi vet vad vi tycker om. Gå själv till affären och handla vilken 

mat man vill äta,[ ] Jag kan priser. Jag vet hur mycket saker kostar, vilken som är billig. Jag 

äter mer bra mat nu som jag tycker. [ ] Jag är friare nu, mer ansvar men det är bra för mig, jag 

vill ha det. Vi har egen pengar nu. På morgonen jag går till skolan själv, jag tycker det är 

bättre. Deltagare 5 

Det blir tydligt att basala vardagsting uppskattas och att det finns ett mål med den 

nyvunna självständigheten. Den gradvisa förändringen och uppfostran till att bli en 

mer självgående och bidragande del av samhället som en ungdom i ett familjehem 

skulle få blir här för den unge i en institution ett mål, som strävas efter med otålighet. I 

samband med att de unga ensamkommande själva får välja känner de ett större 

ansvarstagande för sig själva och upplever detta som en naturlig övergång till ett liv 

utanför institutioner. Till skillnad från tonåringar som växer upp i en familj så ser 

dessa ungas resa mot vuxenhet och självständighet annorlunda ut då de de förväntas 

avveckla banden till de vuxna de skapat relationer till vidinstitutionen. Detta innebär 

att de i sin utveckling mot att självständiga vuxna saknar det nätverk som andra unga 

har i form av föräldrar och familj som kan hjälpa och stötta även efter 18-årsdagen. På 

så vis är utmaningarna större för dessa unga, och framtiden kan te sig mer oviss. De 

unga uttrycker sina känslor kring detta, att det är tudelat, önskan efter större 

självständighet och samhörighet till det samhälle man lever i och den oro som är 

kopplad till när tiden är inne och man inte längre har stöd från en vuxen 

(boendepersonalen), som kan vara behjälplig med det okända.  Unga som har sina 

föräldrar i Sverige kan få detta stöd även efter att de har flyttat hemifrån, detta är en 

grundläggande skillnad. Goffman (1973: 56) menar att ångest är en vanlig känsla i 

samband med frigivning. Av mitt resultat att döma kan man bekräfta att flertalet 

deltagare i min undersökning brottades med känslan av tillhörighet till stödboendet 

och det som väntade utanför. Ångesten förefaller bottna i en viss osäkerhet av vad det 

innebär att stå på helt egna ben, det okända samt vetskapen att man inte har någon 

vuxen att luta sig tillbaka på vid behov efter flytten från stödboende var påtaglig. 

Deltagarna ger uttryck för den osäkerhet kring sin nya situation som väntar, och att 

omställningen från en mer omhändertagande miljö till en mer förberedande miljö i sig 

innebär en utmaning. Strävan efter större självständighet, om än efterlängtad och 

påtaglig, skapar därför även oro hos intervjudeltagarna. 

Att bli behandlad som vuxen 

Innebörden av att fylla 18 år har varit representativt för att behandlas som en vuxen 

enligt en del av deltagarna.  

Nu jag fri, göra som du vill, pengar du får varje månad från försörjningsstöd och själv 

bestämma hur du köpa mat, kläder. Jag tycker det var bra jag flytta till stödboende, jag är 18 år 

och vill ansvar. Jag har lärt mig att bo själv i egen boende. Deltagare 4 
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Här ovan berättar den unge och uttrycker tankar om att ålder kopplas samman med att 

ta eget ansvar för sig själv, ansvar som han tidigare inte har kunnat ta i förhållande till 

sin ålder. Ålder har även inneburit att de juridiskt sett inte behöver svara inför någon 

annan, som tidigare har haft makt över dem, att inte vara i någon beroendeställning har 

skapat friheten av att själva vara den vuxne som tar beslut för och om sig själv. Det 

bör dock finnas en medvetenhet om att de unga vuxna har axlat en obunden roll innan 

ankomsten till Sverige, där de tar ett steg ut i det okända. De bryter sig från sin 

naturliga enhet, familjen, för att ge sig ut på en lång resa med risker där framtiden är 

oviss. De flesta har traumatiska upplevelser med sig då de bevittnat krig och 

våldsamheter. De separeras från sin sociala och kulturella kontext och utmaningen blir 

att passa in i det nya samhället de kommit till. Denna övergång kan medför även ofta 

att de unga i sin nya roll som vuxna kommer att möta krav och förväntningar såväl 

från sina anhöriga som finns kvar i hemlandet och det nya samhället de kommit till.  

Denna övergång kan skapa en obalans i hur de ska hantera strävan efter att bli 

självständiga. En annan aspekt av det juridiska som kopplas till ålder och vuxenliv är 

det större inflytandet över ekonomin:  
 

Personalen behandlade oss som barn, som när man uppfostrar sina barn. Vi fick 1500 kr som 

pengar vi ska ha i en månad, det var lite pengar tycker jag. När jag blev 18 år och flytta till 

stödboende jag blev som vuxen. Jag bestämmer själv över mig och det ska vara så. Jag vill 

inte någon ska bestämma vad som ska hända med mig som jag hade i HVB hem. Då god man 

bestämde om jag fick sova hos min kompis, personalen hade mycket regler som alla ska göra. 

Deltagare 5 

Reflektionen grundar sig i makten som andra aktörer runt omkring har haft över 

honom, denna makt har försvunnit efter att han i juridisk mening blivit vuxen och 

flyttat till ett stödboende. Hans ålder har gett honom större möjlighet att bestämma 

över sig själv. Identiteten som vuxen tydliggörs och det ökade självbestämmandet 

bidrar till att befästa jaget, när omgivningen ger individen ett ökat ansvar ökar även 

förmågan samt känslan av att ha kontroll över sitt liv.  

Upplevelsen av att vara styrd, när man själv känner sig redo att fatta egna beslut 

kopplas också till barndomen och hör inte hemma i vuxenlivet:  

Jag har kommit till Sverige som barn, många andra som min god man har bestämt över mig. 

Det är bra nu att jag är 18 år och jag bestämmer själv nu. Deltagare 1 

Att ha bestämmanderätt och inte detaljstyras av personer som upplevs som främmande 

är också ett tecken på att man är vuxen. Friheten i att kunna fatta egna beslut är en stor 

del av den unge vuxnes process som slutligen leder till förmågan att ta hand om sig 

själv och vara mer självständig. I likhet med andra vuxna i samhället bidrar det ökade 

ansvaret till en ökad insikt i det framtida vuxenlivet.  

Att klara sig själv och ta större ansvar  

Strävan efter en större självständighet, om än efterlängtad och påtaglig, skapar även 

oro hos de unga ensamkommande. En naturlig del i processen att gå från ett 

omhändertagande från de vuxna i den unges närhet till ett mer självständigt liv i 

avsaknad av konstant övervakning är inte oproblematisk. Den oro som beskrivs i detta 

sammanhang är kopplat till att den unge inte känner till systemet i dess helhet.  
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Personalen har tid på annan sätt nu, dom visar mig mycket om myndigheter och hur jag ska bo 

själv sen i framtiden. Jag tycker det bra personalen inte hjälper mig för mycket. Jag vill att 

dom säger till mig ”gör det själv”. Jag måste lära mig själv, jag vill flytta till egen lägenhet 

och om jag kan inte nu mycket om Sveriges system, hur ska jag klara? Personalen jobbar bra 

och hjälpt mig. Om jag säger till dom att hjälpa mig eller göra en sak lär jag mig inte själv. 

Deltagare 5 

Det finns en nästan påtaglig otålighet i ovanstående intervjudeltagares reflektion kring 

allt som han måste kunna inför en flytt till eget boende. Stödet från personalen är 

viktig och än viktigare är att skapa förutsättningar för att han ska klara alla uppgifter 

på egen hand. Det är skrämmande att tänka på det okända, att framöver stå på egna 

ben alldeles själv i ett relativt främmande land, samtidigt som det eftersträvas. Det är 

tudelat, önskan efter större självständighet och samhörighet med det samhälle man 

lever i och den oro när tiden är inne och man inte längre ha stöd från en vuxen 

(boendepersonalen) som kan vara behjälplig med det okända.  

Att mer fritt kunna röra sig i samhället och att ha en egen ekonomi skapar 

förutsättningar för ett ökat ansvar:  

Jag kan nu ha mina egna pengar, jag söker själv till försörjningsstöd och jag vet hur mycket 

pengar jag behöver i 1 månad. Jag förstår du måste köpa billig mat i affär och spara pengar. 

Det har hjälpt mig att ta mera ansvar för mig själv och jag tror det är för jag nu är 18 år som 

jag kan göra den. Deltagare 2 

Genom att förfoga över sin ekonomi lär den unge sig att ta mer ansvar och bli mer 

självständig, då de ekonomiska förutsättningarna även förutsätter att man ska hålla sig 

inom ramen för det man har. Här får den unge möjlighet att bestämma mer fritt över 

vad man vill spendera sina pengar på men det förutsätter även att man har kunskap om 

hur samhället fungerar. Genom att leta varor i matbutik på egen hand kan individen 

bestämma vad han ska äta men även var det är mer ekonomiskt fördelaktigt att handla. 

Det kräver att man rör sig i samhället och bidrar till självsäkerhet till den egna 

förmågan att ta hand om sig själv. Att bli mer självständig syftar mer på att bli 

oberoende i ett nytt främmande land, lära sig ett nytt språk, ny kultur som följer med 

olika normer samt att känna sig inkluderad i ett större sammanhang. Att med andra ord 

lära sig att leva i ett nytt samhälle. 

När den unge vuxne sedan tar nästa steg in i vuxenlivet ska den ha förutsättningar att 

föra en mer självständig vardag:  

Jag har fått egen lägenhet och just nu jag flyttar och det har varit mycket att fixa med olika 

papper i myndigheter, just nu känner jag mig stressad för att jag måste göra klart. Personalen 

har hjälpt också mig mycket. Fixa el, hemförsäkring, bostadsbidrag och hitta billiga möbler. 

Jag har bott här länge, ungefär 2 och halv år och nu ska jag flytta. Deltagare 1 

I ovanstående citat ges det uttryck för att det efterlängtade målet, ett eget boende som 

symboliserar den ultimata självständigheten och samhörighet till det nya samhälle man 

befinner sig i, även är kopplat till fler utmaningar. De förutsättningar som skapats i 

boendet har bidragit till att den unge kan flytta till eget boende men han inser även att 

det alltjämt finns mycket han inte känner till och behöver stöd med. Hessles (2009) 

studie visar att många ensamkommande ungdomar tycker att det är viktigt att det finns 

vuxna som bygger broar som gör det möjligt för dem att bli socialt inkluderade i 

samhället och resultatet av hennes studie kan kopplas till ovanstående citat. 
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En naturlig del i processen att gå från ett omhändertagande från de vuxna i den unges 

närhet till ett mer självständigt liv i avsaknad av konstant övervakning är inte 

oproblematisk. De unga ensakommande är medvetna om att de ska förberedas inför att 

bli självbestämmande, att de inte ska vaggas in i någon inbillad trygghet av något som 

inte är bestående utan tillfälligt. Det är dock tydligt att de brottas med denna svåra 

balansgång. Det finns hela tiden en genomgående och närvarande tanke hos deltagarna 

i studien om att stödboendet är tillfälligt och att boendet bidrar till deras utveckling 

inför att bli självbestämmande. Andra unga vuxna som är födda eller uppväxta i 

Sverige kan många gånger få mycket stöd från sina föräldrar efter att de fyllt 18 år och 

flyttat hemifrån vilket dessa unga inte kan få.  

Återblick på HVB vistelsen  

De unga ensamkommande som deltog i undersökningen ger genomgående uttryck för 

den påtagliga skillnaden mellan att bo i en mer institutionaliserad miljö och en friare 

boendeform. De positiva aspekter som den nya miljön för med sig menar de överväger 

de negativa:   

HVB var bra för mig i början när jag kom först till Sverige, då fanns bara åtta personer där, 

efter det kom kanske tjugo stycken. Det var mycket jobbigt, jag måste då dela rum med annan 

person. Alla pratade dari som mig och jag blir också tvungen prata dari. Deltagare 2 

Det som inledningsvis varit en trygghet och upplevts som positivt betraktas snart som 

inskränkande och begränsande. I och med att alltfler barn kom till boendet förändrades 

förutsättningarna och det upplevs som en belastning att befinna sig den tidigare trygga 

miljön. Det kan röra sig om att man tvingas in i sociala sammanhang som bidrar till att 

barnet inte känner sig inkluderad i det nya samhället. Goffmans (1973:58) tankar om 

institutionsmiljön är att man där tvingas till ett umgänge med de andra som också bor 

på boendet, det kan exempelvis vara att samtliga som bor där lyder under ett system av 

gemensamma regler utan att dela andra egenskaper eller värderingar som man 

exempelvis kan göra inom en familj. Det skapar i sin tur en institutionskultur som 

måste efterföljas. Detta beskrivs av en deltagare när han gör en återblick på livet på 

HVB. Deltagaren pratar om att på grund av att det kom allt fler ensamkommande till 

Sverige så tvingades han dela rum med en okänd person och delta i gemensamma 

aktiviteter.   

I och med miljöombytet och de förändrade förutsättningarna, till en mer vuxen miljö, 

upplevs det för nedanstående deltagare som att vardagen blivit mer harmonisk:  

Jag var så trött att bo på hvb, Varje dag var samma sak, samma om, samma om. När jag 

flyttade till stödboende så mår jag bättre, jag var inte lika orolig som hvb, hvb var mycket 

folk, det blev bråk på hvb. Nu jag har egens rum och jag kan vara själv och vara ensam när jag 

vill. Jag har mer tid nu själv. När jag fick egens rum så ingen kunde störa mig”[ ] Personalen i 

HVB har visat mig första väg hur det fungerar Sverige, till exempel jag vet inte vilken skola är 

bra. Vilken kompis som är bra för mig och mera saker. Deltagare 2 

När den unges behov ändrats så upplevs den nya miljön som mer passande. Den ökade 

friheten bidrar även till ett lugn och större trygghet. Genom att själv kunna bestämma 

när han vill gå undan undviker han slitningar med andra barn samt ungdomar.  

Det stöd nedanstående intervjudeltagare fick på HVB upplevdes vid en tillbakablick 

som begränsande och otillräckligt. 
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HVB det fanns mycket personal, dom laga mat till oss, vi har aktivitet och fritid. Personal i 

HVB var många många men inte bra på ens jobb. Det var mycket ungdomar på HVB, 

personalen har inte tid hjälpa alla. Personalen på HVB hjälpte med enkla saker som köpa 

gymkort, när man börja skolan, när man ska skriva ens namn i skolan. [ ]. Jag behöver 

annorlunda hjälp på stödboende, lära sig Försörjningsstöd, hur man fylla ansökan. Personalen 

har visat mig mycket om myndighet, hur man ansöka körkort och id-kort. Deltagare 2 

Här ger intervjudeltagaren uttryck för att personalen vid HVB, visserligen kunnat 

tillgodose barnets grundläggande behov, med att tiden inte förmått skapa en trygg 

miljö. Den konkurrens som uppstår mellan barnen och deras behov har i detta fall 

bidragit med en känsla av osynlighet och ett otillräckligt stöd. Skillnaden mellan HVB 

och stödboende är enligt de unga i studien att personalen vid stödboendet gett dem fler 

verktyg för att klara sig själva i större omfattning. Detta bidrar enligt de unga till att 

beroendet av personalen på sikt minskat. I takt med att de unga upplever en högre grad 

av självständighet minskar även frustrationen kring personalens otillräcklighet vid 

HVB. Att klara sig mer på egen hand har lett till att de unga upplever att de  inte 

känner lika stor besvikelse över att vara i beroendeställning till personalen vid 

stödboendet jämfört med HVB där det fanns mer regler att förhålla sig till samt att 

personalen hade svårt att vara ett tillräckligt stöd på grund av den stora mängden av 

ungdomar som bodde där.   

6.3 Möte med andra kulturer 

Att bli modigare 

Ytterligare en del i ett självständigt liv är att förstå den kulturella aspekten man 

befinner sig i för tillfället. En förståelse för den tidigare situationen i förhållande till 

det nya kräver en hel del av den nyanlände. 

Jag tror det är bra att personalen inte alltid hjälper för mycket. Jag vill själv klara. Jag kan 

betala post nu och jag behöver dom visa en gång sen jag kan den [ ] jag vill dom ska säga till 

mig gör den själv, om jag inte kan viktiga saker i Sverige jag kan inte bo själv. Jag känner mig 

själv och jag vet att om jag säger till personalen hjälp mig med den och den, jag kommer alltid 

vänta på dom och hjälpa mig. När jag flytta ut från stödboende jag kan inget då. Deltagare 4 

Ovanstående deltagare beskriver en självinsikt och vikten av att skapa sina egna 

förutsättningar för att nå sina mål. Återigen är individens fokus på att bli mer 

självständig och den självreflektion han ger uttryck för visar en förståelse samt en 

målmedvetenhet som är nog så viktig i processen till att kunna ta del av vardagen på 

egen hand.  

Det nya är en utmaning som inte sällan är skrämmande, varför uppmuntran till att göra 

saker på egen hand är av yttersta vikt. Stödboendet med sin miljöuppbyggnad bidrar 

med att stärka individen inför kommande utmaningar.  

Jag tror jag klara bo själv i egen lägenhet, jag vet vad jag måste göra nu med myndigheter. Vi 

har kommit själv utan föräldrar och jag vet mina föräldrar vill att jag ska ta egen ansvar och 

klara mig själv. Jag tycker att när man först kommer till Sverige man ska bo på HVB sen du 

ska flytta till stödboende. Inte HVB och sen till lägenhet. Jag tror inte det bra. Stödboende 

hjälper dig med viktiga saker och papper, man ska vara starkare innan man flyttar till egen 

lägenhet. Deltagare 5 
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Ovan beskriver intervjudeltagaren sin reflektion kring det som är svårt och 

skrämmande samt sin förståelse för systemets uppbyggnad. Institutionen han tidigare 

befunnit sig i har haft sitt syfte, nog så viktig, dock är den gradvisa omställningen till 

den kommande självständigheten av vikt för att han ska känna trygghet i sin egen 

förmåga att ta hand om sig själv när han inte längre kan luta sig tillbaka mot 

personalen. Vad som utgör det organiserade jaget enligt Mead är organisationen av de 

attityder som är gemensamma för gruppen. En person är en personlighet för att han 

tillhör ett samhälle, eftersom han tar över institutionerna i detta samhälle i sitt eget 

handlande. Han tar dess språk som ett medium genom vilket han får sin personlighet, 

och sedan genom en process i vilken han tar de olika roller som alla de andra erbjuder 

kommer han att få samma attityd som medlemmarna i samhället. Det som de unga 

upplever på HVB och stödboende är en socialisering in i svenska normer vilka bl.a. 

betonar självständighet och individualism (Mead 1976: 125) 

De unga ensamkommande som kommer behöver lära sig allt på nytt, allt är 

främmande och man har en begränsad tid att ta till sig den kunskap man behöver för 

att klara sig själv:  

Först i stödboende jag tyckte det var svår att ringa t.ex till vårdcentral och boka tid till mig, att 

prata svenska med ens annan person som i reception i skolan. Jag tycker att jag har blivit 

bättre på den nu. Jag har tänkt mycket på att jag inte kan svenska, nu jag tror kanske jag bättre. 

Deltagare 2 

Den skillnad som ovanstående individ upplevt mellan det mer omhändertagande till 

det mer självständiga i stödboendet han flyttat till har bidragit till att han varit tvungen 

att ta till sig nya utmaningar. De nya uppgifter han fått och genomfört har i sin tur 

stärkt honom som individ och detta lugnar honom inför kommande uppgifter som han 

måste ta sig an. Den ökade självständigheten har även gett honom förmågan att 

utveckla kanske ett av de viktigaste verktygen en nyanländ har för att bli en del av det 

nya samhället, språket. För de unga vuxna är språket en avgörande faktor till ett ökat 

självständigt liv och i takt med att språkkunskaperna ökar även deras självständighet 

och deras personlighet blir mer uttalat. Mead menar att språket används som ett 

medium där individen kan utveckla sin identitet (Mead 1976:126). Genom språket 

ökar förståelse för samhället man befinner sig i samt dess kulturella kontext. På 

individnivå kan man även interagera med övriga samhällsmedlemmar och på så vis ta 

till sig samhällsattityder och göra delar av dessa till sitt eget. Därigenom erhåller 

individerna samma attityd som de andra och passar på så vis in i den nya kulturella 

kontexten. De ungas strävan efter att passa in och vara en del av samhället kan även 

här kopplas till Meads teori om det organiserade jaget (Mead 1976:125), att samhällets 

attityder påverkar individens agerande och att individen tar till sig egenskaper som 

genomsyrar samhället och därigenom godtagits som socialt acceptabelt. Vi kan växla 

mellan att ta ett perspektiv från olika referensgrupper i olika situationer 

Saknar verktyg för att klara sig  

Syftet med stödboende är att skapa förutsättningar för individen att klara sig på egen 

hand. Det är ett steg som ska möjliggöra omställningen för individen. Miljön har dock 

sina begränsningar och kan inte vara behjälplig med att tillgodose alla behov som 

finns.  

Nedanstående deltagare beskriver just detta.  



 

 

31 

 

Jag önska personalen hjälpt mig mer att träffa vanlig svensk ungdomar som inte bor på 

stödboende. Jag vill lära mig mera svenska, därför jag tycker det viktigt. Mina kompisar prata 

samma språk som jag, det blir svårt och lära sig prata svenska. Deltagare 3 

Det stöd som finns hos de individer som delar samma språkliga och kulturella 

bakgrund är inte tillräcklig för individen ovan. Han menar att han saknar kontakten 

med de personer som redan är hemmahörande i det samhälle han strävar efter att bli 

del av.  

Språkbarriären är en central aspekt i att ta kontakt och lära sig det som betraktas som 

normalt i det nya samhället för att minimera känslan av utanförskap. Här önskar 

individen att personalen ska ta ett större ansvar och introducera honom för svenska 

ungdomar. Enligt Stretmo & Melander (2013:82) upplever ensamkommande 

ungdomar att det är svårt att få vänner bland majoritetspopulationen. Ett resultat som 

även Hessle (2009:248) redogör för i sin studie är att ensamkommande ungdomars 

kontakter med majoritetspopulationen till stor del bestå av formella kontakter. De 

formella kontakterna utgörs bland annat av lärare i skolan och boendepersonal vid 

grupphem. 

Nedanstående deltagare beskriver den oro han känner inför framtiden, då han inte 

längre kommer att ha personalens stöd:  

Nu när jag ska flytta till egen lägenhet känner jag stress med mycket. Jag tror att faktiskt också 

att jag kan klara mig själv, men det blir jobbigt i början. I stödboende har jag lärt mig mycket, 

förut jag visste inte vad försörjningsstöd betydde. Jag tycker att jag lärt mig viktiga saker till 

min framtid.  Jag tycker det finns mer saker som jag måste lära mig. Deltagare 1 

Deltagarens känsla av oro är tudelad. Han reflekterar kring det han lärt sig hittills och 

är positiv till det nyfunna självförtroendet. Det stöd som han fått av personalen vid 

stödboendet har dock lärt honom att han har förmågan att lära sig nya saker och att 

vara mer självständig. Trots sin oro och beskrivning av den saknad han kommer känna 

när han lämnar den trygghet han lärt känna vid stödboendet med personalens hjälp ger 

han även uttryck för tro till sin egen förmåga samt ett mod att ta sig an kommande 

utmaningar. 

Att bli en del av det svenska samhället 

En faktor som ständigt återkommer i deltagarnas funderingar är nästa steg, att slutligen 

bli del av det svenska samhället. De reflekterar kring sin framtid och deras vilja att bli 

en del av det större sammanhanget.  

Den unges citat nedan talar om de faktorer han anser är viktigast för att känna större 

samhörighet. 

När du ska flytta ifrån stödboende man ska prata svenska bra, jag tycker det viktigt. Jag pratar 

mycket svenska nu som jag bor i stödboende, på HVB jag prata mest dari. Bara jag och två 

andra finns från Afghanistan, jag tror det bättre det finns personer från Eritrea Syrien. Jag blir 

tvungen att prata svenska. Det bättre jag lära mig så mycket bättre svenska. Deltagare 2 

Språket är återkommande som en viktig aspekt i att bli en del av det svenska 

samhället. Det skapar förutsättningar till att bli självständig och passa in den kulturella 

kontext den unge befinner sig i. Återigen ges det uttryck för de begränsningar som 
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upplevs i samband med en alltför snäv bekantskapskrets samtidigt som vikten av de 

förutsättningar som ges i den nya miljön stödboendet ger.  

Vikten av det stöd som den unge fått av personalen lyfts fram i hans citat nedan som 

en bidragande faktor till att känna sig redo för att hantera sin kommande delaktighet i 

samhället:   

Jag tycker personalen har varit bra på tips, jag har lärt mig mycket från hitta rätt pärmen. Där 

finns viktiga telefonnummer, hur lagar och regel fungerar i Sverige. Hur samhälle går till, 

kronofogden vad dom jobbar med, vad som händer om man kommer dit [ ] personalen har 

visat mig försörjningsstöd, vad det betyder. Om jag lämnar försent då jag får inte mina pengar. 

Deltagare 5 

Intervjudeltagarens reflektion kring det han fått lära sig av personalen visar även på 

det ansvar som läggs på dessa unga nyanlända individer. Ansvaret och kunskapen de 

får ta till sig är av vikt för att kunna klara sig på egen hand och få förståelse för 

samhällets uppbyggnad. Han har fått lära sig vikten av att ha kontakt med olika 

myndigheter och deras funktion. Lärandet av de olika samhällsfunktionerna är även i 

detta fall ett led i att bättre förstå konsekvenser av individens handlande samt det 

ansvar som ligger på honom i framtiden.  

Med den ökade kunskapen och den ökade förståelsen för vad som väntar väcks även 

större frågor om framtiden, vilket ges uttryck för nedan:  

Jag tänker på framtiden mera nu, jag har lärt mig hur myndighet som jobbar med vad, ex. 

Försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen. Också att i Sverige du måste hela tiden kolla posten 

och betala din räkning. Deltagare 4 

Den ökade förståelse för hur samhället fungerar och vad som är av vikt ger även 

individen förmåga att skapa sig en tillvaro som passar in i den situation han befinner 

sig i. Att känna trygghet i att han vet vad han behöver göra och vem han ska vända sig 

till bidrar till känslan av att han framöver kommer att klara sig. Att i det fall han sköter 

sig och fortsätter göra som han lärt sig kommer han att kunna få stöd av diverse 

samhällsfunktioner. Han har förstått att även om han har ett stort egenansvar för sin 

egen situation finns det ett socialt nät som hjälper honom i det fall behov finns.  

Individens citat nedan åskådliggör tankarna om att vara som alla andra och den bild 

som finns av vad normalitet är.  

När du fylla 19 år jag tror det är viktig du flytta till din egen lägenhet om du ska känna dig mer 

som svensk. Jag vet själv jag kan inte bo i stödboende lång tid. Om jag har ansvar det är bra 

för mig, jag måste klara saker själv, jag vill lägga mitt hem i Sverige. Deltagare 4 

Den unge har här reflekterat kring vad det innebär att vara svensk och att passa in. Att 

vistas på ett stödboende är positivt så länge det finns en plan om att framöver klara sig 

själv, att passa in för honom är att vara som alla andra och inte sticka ut genom att 

socialt frångå den norm som finns i samhället. Han påvisar en medvetenhet kring hur 

han bör vara och agera för att vara som alla andra i det nya samhälle han befinner sig i. 

Här blir det tydligt att oberoende är en del av en svensk kulturell kontext. Även om 

den unge kanske skulle vilja så får han inte bo kvar där han bor nu. 

Tillgången till samhället, som enligt Mead (1976:128) är av vikt för en individs 

utveckling av jaget, är dessutom mer svårtillgängligt för dessa unga ensamkommande. 
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De står på ett vis utanför samhället och betraktar andras delaktighet i detsamma som 

ett visst utanförskap. De ser in i något de önskar delta i utifrån och söker efter en väg 

in. Vägen in är oftast andra ungdomar, vars situation samt agerande blir till en strävan. 

De unga försöker således finna ett sammanhang och det som tydliggörs utifrån 

intervjuerna är vikten av att vara som andra unga ”svenskar” i samma ålder samt 

situation. Man kan säga att andra ungdomar i det svenska samhället blir en måttstock 

för vad de ska uppnå. I och med att de blir mer självgående och lyckas interagera med 

samhället kan man även se att identiteten utvecklas.  

Mead menar att jaget utvecklas genom att ”I” utsätts för intryck och genom att agera 

får erfarenheter om vad som är ett accepterat beteende. (1976:133). Genom att ”I” 

eller ”jag” erhåller erfarenheter utvecklas ”Me” eller ”mig”, som sedan utifrån dessa 

erfarenheter agerar på ett sätt som passar in i den kulturella kontext man befinner sig i.  

Deltagarna ger i intervjuerna uttryck för denna utveckling, Från att ha varit i en mer 

kontrollerad miljö och fått en viss styrning för att därefter komma till en alltmer fri 

miljö där de kan börja dra nytta av dessa erfarenheter. Med den nya friheten 

tillsammans med erfarenheterna appliceras dessa till egna val som är egna men 

influerade av omgivningen, vars influenser påverkat det egna valet. Man kan förklara 

det som så att jaget är den del av individen som utsätter sig för den första erfarenheten 

och hur denna tas emot utveckla mig, efter jagets initiala erfarenhet av omgivningens 

reaktioner kliver mig fram och drar framöver nytta av den tidigare erfarenheten. För 

dessa unga är de institutioner de bor i en påbörjan av ett nytt jag, då de nya 

erfarenheterna påverkar den individ du kommer utveckla, det vill säga mig. I ung ålder 

leker barnet och lär sig vad som är accepterat, som något äldre blir kunskapen mer 

generell och man lär sig vad som är acceptabelt beteende i samhället. Jag ”I” 

kompletteras och utvecklas till mig ”me” och denna utveckling av individen sker 

genom att interagera med andra i samhället som lär individen vilka handlingar som är 

acceptabelt eller inte. Jaget kan inte uppstå utan det motstånd man utsätts för genom 

det naturliga interagerandet med andra individer. 

7. Diskussion 
Så som tidigare nämnts har syftet med denna studie väckts utifrån en önskan att 

undersöka hur ensamkommande unga vuxna upplever sin tillvaro på stödboende. Jag 

har velat, för egen del samt för andra, öka förståelsen för vad det innebär som 

ensamkommande att bo på ett stödboende.  

7.1 Resultatet i relation till syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att uppmärksamma och bidra med kunskap om unga 

ensamkommandes tankar kring sin vistelse vid ett stödboende, hur de upplever det 

stöd de får samt om de känner att stödboendet förbereder dem på ett bra sätt inför 

framtiden. De unga lyfter i intervjuerna fram att de upplever att stödet är utformat på 

ett sådant sätt att de känner att de successivt når en högre grad av självständighet, 

vilket är det som krävs för att de ska kunna bo i ett eget boende.   

Det som återkom under samtalen med intervjupersonerna var tankar om tacksamhet 

och gemenskap, medbestämmande och självständighet samt möte med andra kulturer. 

Utifrån detta har således mina teman i studien utformats. 
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Ett tema som genomsyrade intervjuerna var uppskattningen som deltagarna kände 

gentemot personalens arbete och engagemang och därmed tillgänglighet. Tryggheten 

som de flesta deltagarna tagit upp under samtalen grundar sig att de beskriver det som 

att det på boendet fanns pålitliga vuxna i närheten att vända sig till vid behov.  

Att personalen besitter både kompetensen att bemöta de unga samt tar sig tid att vara 

tillgänglig var ytterligare en faktor som de unga menade bidrog till att skapa trygghet 

hos individen. Några av deltagarna har lyft fram betydelsen av att ha personal som 

varit tillgänglig och de har upplevt att det känts tryggt med att ha någon på plats ifall 

man skulle känna sig osäker med olika vardagliga åtaganden. De flesta har dock 

uttryckt att ständigt ha närvarande och tillgängliga vuxna i sin omgivning inte är 

enbart av godo. Intervjupersonerna har uttryckt att den ständiga närvaron kan vara 

hämmande för självständigheten, eftersom den unge till följd av detta kan komma att 

förlita sig alltför mycket på att det alltid finns någon på plats. Detta kan i sin tur leda 

till att omställningen, när det är dags att klara sig själv utan personalens närvaro med 

allt som det har inneburit, blir för stor. Jag anser att det finns en växelverkan mellan 

känslan av trygghet av att ha någon på plats kontra hur mycket man egentligen 

behöver ha någon på plats. Jag tolkade det som att vissa deltagare inte hade tillräckligt 

stort förtroende i sin förmåga att klara sig på egen hand och att det fanns ett pendlande 

mellan behov av trygga relationer och självständighet. 

Mitt resultat visar att boendepersonal på olika boendeformer har en viktig roll i de 

ensamkommande ungas liv, de unga lyfter i intervjuerna särskilt fram hur stödboendet 

varit något som inverkat positivt på deras integrationsprocess, i den bemärkelsen att 

personal där gett dem en form av trygghet genom sin närvaro samt kompetens. Många 

av deltagarna uttryckte tankar om att tiden på stödboende har öppnat upp för nya vägar 

in i samhället, exempelvis friheten att själva få bestämma över sina rutiner och att 

själva kunna förfoga över sin egen ekonomi. De unga jämför också olika 

placeringsformer, då de innan placering på stödboende varit vid ett HVB, och menar 

att de känt sig mer styrda och begränsade på HVB jämfört med stödboendet.  

Resultatet har i stora drag fångat de positiva erfarenheter som intervjudeltagarna har 

av att bo på ett stödboende. Jag är medveten om att det finns en risk att de unga inte 

vågat svara på ett sätt så att negativa erfarenheter av det stöd de fått vid boendet 

kommit fram. Risken för att intervjupersonerna skulle anpassa sina svar till vad de tror 

att jag som intervjuare vill få för svar har jag försökt att minska på olika sätt under 

intervjusituationen. Jag var exempelvis tydlig med att förklara studiens syfte samt att 

de som intervjudeltagare skulle förbli anonyma.  Jag kan understryka att jag var tydlig 

med att tala om att deltagande i studien var frivilligt, och att de inte skulle utsättas för 

negativa konsekvenser i form av minskade möjligheter till stöd och hjälp om de valde 

att avstå från att delta.  

I resultatet framkommer det även en del reflektioner samt tillbakablickar på livet 

under intervjudeltagarnas tid på HVB och hur de upplever skillnaden mellan just HVB 

och stödboende. Det återkommande är att man beskrev det som att man utvecklas mer 

som individ på stödboende jämfört med HVB och det som bidrar till denna utveckling 

är enligt många det ökade ansvaret den unge ensamkommande får ta på stödboende. 

De reflekterar genomgående under samtalen att det ökade ansvaret resulterar i att man 

växer och blir mer självgående. Att betydelsen av en plats leder till olika 

förutsättningar för en individs självständighet är tydligt i resultatet. Några av 
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deltagarna upplever att deras nuvarande boendesituation inte begränsar dem i deras 

frihet och möjligheten att få göra egna val, vilket enligt dem är en viktig del i att bli 

självgående. Genom att de nu får bestämma över sin egen tid skapas därmed en frihet 

och en mer naturlig övergång till eget initiativtagande samt känsla av makt över sitt 

egna liv. 

En ytterligare reflektion som återkommer under samtalen med intervjudeltagarna är att 

ha utrymme att göra saker självständigt (att göra själv) i och med det ökade ansvaret i 

stödboendet får individen även större självbestämmande, vilket i sin tur leder till en 

insikt i att man faktiskt klarar av att göra saker på egen hand. Därmed har utrymmet att 

få göra själv blivit en ny rutin för alla deltagare.  

Nästa fråga som tas upp i studien rör de ungas egna reflektioner kring stödet i relation 

till det ökade ansvaret och uppgifter för att i förlängningen kunna klara sig på egen 

hand. Utifrån studiens resultat har deltagarnas övergripande tankar och upplevelser 

kring de förutsättningar som finns på stödboendet varit positiva samt klargörande. En 

av förutsättningarna till just den ökade självständigheten är personalens betydelse och 

därtill även ökat förtroende som bidrar till deltagarnas förmåga att klara sig själva. Ett 

annat tema som kom upp under samtalen är vikten av mod (att bli modigare). Enligt de 

flesta deltagarna i studien spelar personalen en viktig, om inte en avgörande roll i 

deras steg mot ett självständigt boende med egna besluttaganden. Resultatet visar att 

deltagarna upplever att personalen har tagit ett steg tillbaka och visar de unga tillit, 

samt har förtroende för deras förmåga att klara sig själva. Genom att låta dem själva 

skapa sina egna förutsättningar för att nå sina mål har de fått en större självinsikt och 

därmed en målmedvetenhet som de inte alltid varit medvetna om att de har.   

De kunskaper och lärdomar som man tar med från sin tid på stödboendet inför sin flytt 

till ett eget boende är en central del i deltagarnas berättelser. Utifrån svaren blir det 

tydligt att de flesta menar sig ha avsevärt utvecklats som individ på stödboende 

jämfört med HVB. Återigen jämför deltagarna med sina tidigare erfarenheter av en 

annan form av boende, HVB, där man tillåtits att vara barn och man mer påtagligt 

varit omhändertagen. De positiva aspekter av stödboende lyfts fram som det ökade 

ansvaret man får för den egna utvecklingen. Några av deltagarna uttrycker tankar om 

att det som de fick lära sig på stödboende har varit mer inriktat mot deras framtid. I 

resultatet finns det en känsla av att det här är sista steget mot ett eget boende. En av 

deltagarna berättar också att han tycker att det var ett naturligt steg för honom att först 

bo på HVB för att sedan gå vidare till stödboende och att därefter ta sista steget, som 

för honom är att ha en egen lägenhet. Han uttrycker tankar om att saker och ting 

kräver tid och att man inte ska ha för bråttom. Han ger uttryck för den stegvisa 

processen som slutligen skulle leda till att han kan klara sig själv. Mina egna tankar 

kring resultatet av analysen handlar till största delen om vilken skillnad de unga har 

upplevt i sin tillvaro på två olika boendeformer, HVB respektive stödboende. Min 

studie är begränsad och består av fem kvalitativa intervjuer och jag därmed kan mina 

resultat inte ses som representativt för alla ensamkommande som bor på stödboenden. 

Jag menar dock att utifrån de svar som jag har fått ifrån intervjuerna ger vissa 

implikationer vad gäller skillnader mellan de olika boendeformerna. Vidare visar 

resultatet att samtliga deltagare upplever att de har lärt sig att bli mer självständiga 

samt mer kunniga om hur samhället fungerar i stora drag efter att ha bott på ett 

stödboende. Hur långt man har kommit i att bli en mer självständig individ ser 
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annorlunda ut och har enligt mig även sin utgångspunkt i individuella förmågor som  

att våga ta egna initiativ och inte förlita sig alltför mycket på boendepersonalen.     

I enlighet med mitt resultat och tidigare forskning så ställs de unga ensamkommande 

inför utmaningar med kultur, språk och eventuella trauman man bär med sig från 

ursprungslandet. Här kan man ändå se av intervjuerna att erfarenheten är av vikt samt 

även viljan. I de fall man har ett eget boende samt att passa in med andra unga vuxna i 

samhället som mål kan ett stödboende vara till hjälp för individen. Den unga personen 

kan där utmana sig själv och därigenom komma till insikt om den egna förmågan. De 

flesta har, som kunnat utläsas av denna studie, haft förståelse för och anammat, om än 

olika snabbt, det nya levnadssätt som finns i den nya miljön. De har hamnat i nya 

sociala strukturer och fått lära sig nya regler och normer samt hur de som aktörer bör 

förhålla sig till dessa. Detta indikerar att boendeformen stödboende fungerar. Med det 

sagt anser jag att min studie har sina begränsningar och även om individerna som 

deltagit till stor del varit positiva till förändringen som den nya boendeformen bidragit 

till finns det givetvis de som har andra behov. Utifrån min yrkesroll menar jag att de 

utmaningar som har finns för personalen är att ge dessa individer ett ökat stöd 

samtidigt som det inte påverkar syftet, att skapa självständighet samt ett lärande om att 

det ökade ansvaret och att valet av handlingar får konsekvenser för en själv. 

Stärkandet av individen rör dock inte enbart ett omhändertagande utan även om ett 

psykiskt stärkande stöd, att genom erfarenhet och att göra själv ökar självförtroendet 

samt synliggör att individen kan ta hand om sig själv och fatta egna beslut.  

Vad intervjuerna visat i förhållande till inställning, förutsättningar och vilja att ta till 

sig förändringarna i stödboende (kontra HVB) är även att tidigare erfarenheter är av 

vikt, samt att hur de ensamkommande barnen bemöts i mottagarlandet är av stor 

betydelse, vilket också enligt tidigare forskning har uppmärksammats. I Sverige har 

bland annat den ökade informationen, som ett led i det ökade antalet ensamkommande 

flyktingbarn vars flykt lett dem till landet lett till förändringar i mottagandepolicyn av 

ensamkommande barn.  

Resultatet visar att deltagarna uttrycker goda erfarenheter av erhållet stöd och hjälp. 

Deltagarna upplever en tacksamhet gentemot personalens arbete och engagemang, de 

upplever att det finns en trygghet och stabilitet på boendet. Stödboendets personal 

syftar till viss del till att ersätta den familj man i landet saknar och vid HVB är det 

utifrån de ungas perspektiv tydligare att man är del av ett intimare sammanhang. Med 

sina tidigare erfarenheter har de i sina unga år börjat utveckla ett medvetande, som i 

och med de nya intrycken, språk samt kulturella kontext avbryts. Istället påbörjas ett 

nytt slags medvetande och individen behöver således ersätta vissa delar av det tidigare 

påbörjade jaget samt utveckla jaget i annan riktning. Detta eftersom det samhälle man 

anlänt till erbjuder andra intryck samt andra personer i den unges närhet som påverkar 

vilket agerande som är socialt accepterat.  

Det man också kan se är en paradox, deltagarna beskriver i viss mån stödboendet som 

en institution, boendeformen är exempelvis enligt deras beskrivning sådan att den är 

utformad på ett vis där man känner sig utanför samhället och där man är övervakad. 

Samtidigt beskriver och upplever deltagarna stödboendet som ett tryggt och 

inkluderande hem och förefaller inte tillskriva hemmen som institutionella. Att bo på 

ett stödboende upplevs inte institutionaliserat som andra boendeformer. Ett hem är inte 

likställt med en institution men enligt deltagarna kan det ske överlappningar. 
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Deltagarna är dock medvetna om att det finns en fördel att separera stödboendet, från 

ett liv och hem som väntar dem, där de institutionella dragen lyfts upp som en fördel 

inför att bli självbestämmande. I samband med att de själva får välja känner de ett 

större ansvarstagande för sig själva och upplever detta som en naturlig övergång till ett 

liv utanför institutioner.  

Av intervjuerna kan man dra slutsatsen att det individen uppskattar är ett tyst och 

delvis passivt stöd, vetskapen om personalens tillgänglighet uppskattas men behovet 

av att göra själv, då detta är kopplat till ett mål, överstiger behovet av att bli 

omhändertagen. Skapandet av förutsättningar är således inte enbart en teori om 

framgång i nästa steg utan även ett undertryckt behov hos individen, trots att man inte 

alltid varit medveten om att det funnits, vilket vissa av deltagarna beskrivit i sin 

ändrade uppfattning om tillvaron i stödboendet kontra den omedelbara upplevelsen vid 

ankomsten direkt från HVB.  

Intervjuerna har för egen del varit upplyftande då deltagarna, även om de också gett 

uttryck för oro inför sin framtid. På det stora hela påvisar min studie att individernas 

upplevelser återspeglar syftet med denna boendeform. Syftet med boendeformen är att 

skapa förutsättningar för individer och förbereda dem att bli mer självständiga, att 

klara sig själva i dels sitt egna hem men även i ett större sammanhang, samhället, med 

allt som det innebär – kontakt med skola, myndigheter, framtida arbetsgivare med 

mera, en förberedelse för ett vuxenblivande. Grunden läggs i och med att skapa 

förutsättningar för individen. Det har varit berikande att kunna ta del av de 

ensamkommande unga vuxnas upplevelser och tankar och därigenom få en 

uppfattning om vad de själva anser är positivt respektive negativt med att bo på ett 

stödboende. På så sätt bidrar mitt resultat till ett vägledande och upplysande arbetssätt 

för boendepersonal som arbetar med denna målgrupp.  

Mina samtal med de unga ensamkommande har även gett mig mer insikt i hur jag i 

min roll som handledare behöver tänka på hur vi i en personalgrupp bör arbeta med 

den osäkerhet som uppstår hos de unga på ett stödboende inför steget ut i samhället.  

7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning och teoretisk referensram 

Resultatet visar i stora drag att intervjudeltagarnas upplevelser av att bo på ett 

stödboende är positiva samt gynnande för självständighet och samhörighet till 

samhället. Jag anser att de eventuella motstridigheter som de upplever är främst en 

osäkerhet kring förmågan att klara sig på egen hand utan stöd från personal. Den 

tidigare forskningen som har gjorts har haft ett större fokus på hur ensamkommande 

barn och unga upplever samverkan och mottagande likaledes vilka faktorer som avgör 

hur pass långt man har kommit i sin integrationsprocess. Det gemensamma som har 

synliggjorts i både min studie och tidigare forskning är betydelsen av det sociala 

nätverket samt vilka personer i ungas närhet som har betytt mycket för dem under 

deras tid i Sverige.  

Övergripande berättar deltagarna att den initiala motstridiga känslan har trots det nya 

levnadssättet bidragit till en positiv förändring för självständigheten. Resultatet ställer 

sig även bakom Meads tankar om jaget och hur individen utvecklar ett jag och vilken 

betydelse människor runt omkring har för påverkan i den processen. Mead menar att 

jaget inte kan uppstå utan interaktion med andra medlemmar i samhället. Utifrån 

svaren från intervjuerna kan man här dra slutsatsen om att det de unga behöver från 
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personalen är ett tyst och ett delvist passivt stöd. Det har även påvisats i resultatet att 

de unga inte önskar att förlita sig alltför mycket på personalen som stöd vid olika 

vägskäl, utan att man önskar att personalen har en mer tillbakadragen närvaro. Jag 

finner att detta överensstämmer med Meads teori om jagets utveckling. Mead menar 

att jaget inte har möjlighet att utvecklas utan att ställas mot olika typer av motstånd, i 

de unga vuxnas fall är det motstånd som dem upplever främst inriktat på om de 

besitter förmågan av att känna sig tillräckligt självständiga och kunniga samt mogna 

nog för att flytta ut från stödboendet. Jag betraktar att denna inställning som de flesta 

deltagare uttrycker under intervjuerna gällande personalens roll är till deras fördel. För 

att individer ska kunna ta del av olika förutsättningar som finns i strävan efter 

självständighet är det enligt min mening viktigt att aktörerna runt omkring individerna 

låter dem ha utrymme och spelrum till att ta egna initiativ. 

I ett större perspektiv har nästa fråga lyfts fram. Syftet med ett mer självständigt liv 

som ett stödboende syftar till är att skapa förutsättningar att klara sin egna vardag på 

egen hand, detta är inte enbart till för att individen ska klara att sköta sitt eget hushåll 

utan även för att i förlängningen kunna klara de större åtaganden ett självständigt liv 

på egen hand innebär. Resultatet påvisar i enlighet med Goffmans (1973) teori om 

olika typer av institutioner, där det övergripande syftet med institutioner är att på 

något sätt lyckas förändra en individs normer och ideal. Mycket av intervjusvaren 

handlar om vilken personlig resa dessa unga har gjort under tiden på stödboende samt 

hur de på olika sätt utvecklats till att bli självständiga individer med målet att en dag få 

lämna institutionslivet och ingå i ett större sammanhang, i samhället. Jag anser att 

resultatet i stora drag betonar de ungas önskan att känna en samhörighet till samhället, 

förmågan att ha rätt verktyg med sig för att kunna vägledas och på så vis bli mer 

självständiga. Goffmans tankar kring institutionslivet och hur det kan skapa en känsla 

av utanförskap har varit tydligt i resultatet. Goffman menar att det kan uppstå känslor 

av ångest när man lämnar en institution och rädslan för hur man ska klara sig ute i en 

främmande miljö än den man har blivit van med. Resultatet visar att det finns känslor 

kring oro och osäkerhet snarare än ångest och detta var inför att flytta ut från 

stödboendet, dock så övervägde det känslan av vad som väntade utanför och att detta 

frisläppande skulle bidra till att man fick vara självbestämmande och fri utanför en 

institution. Goffman har även uppmärksammat hur relationen ser ut mellan de som bor 

på institutioner samt de som arbetar, att det finns ett avstånd emellan dem.  Mina 

resultat strider mot detta då de unga har upplevt personalens roll som avgörande i 

deras personliga utveckling och vad den relationen sinsemellan har inneburit i sin 

karaktär av att ha fått rätt verktyg för att kunna klara sig utan deras närvaro och därtill 

utanför institutionen.  

Att ha bestämmanderätt och inte detaljstyras av personer som upplevs som främmande 

är också ett tecken på att man är vuxen. Friheten i att kunna fatta egna beslut är en stor 

del av den unge vuxnes process som slutligen leder till förmågan att ta hand om sig 

själv och vara självständig. I likhet med andra vuxna i samhället bidrar det ökade 

ansvaret till en ökad insikt i det framtida vuxenlivet. Jämförelsevis med denna form av 

miljö, som även den är påtvingad, har den positiva aspekter som Goffmans institution 

till stor del saknar. I de ensamkommande unga vuxnas boendemiljö skapas 

förutsättningar att framöver klara sig på egen hand och passa in emedan i Goffmans 

beskrivning av institutionslivet förvaras individer och lär sig leva i ett parallellt 
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samhälle inom institutionen som frånkopplar individen från den verklighet man förr 

eller senare kommer att återkomma till. 

I likhet med min studie så visade hennes resultat att skolan var en viktig arena, inte 

enbart för att få en utbildning och lära sig svenska språket utan i sin bemärkelse att 

kunna socialisera och skapa ett socialt nätverk. I motsvarighet till min studie så finns 

det mycket av Karsbos resultat som även återkom i mina resultat. Det har främst med 

vikten av att ha en utbildning och därmed kunna språket för att ha goda chanser i sin 

integration.  

Ulrika Wernesjös studie har fokuserat sig på de ensamkommande barnens egna tankar 

om att ha någon form av inverkan på sina egna liv. Wernesjö visar, genom sin studie, 

betydelsen av att lyfta fram ungdomarnas egna perspektiv och inte de perspektiv som 

andra runt omkring ungdomen har. Det gemensamma för min studie är att även jag har 

varit intresserad av att lyssna på de ungas egna berättelser och upplevelser och inte de 

erfarenheter som exempelvis boendepersonalen har haft i sitt arbete med dem. 

Wernesjö såg i sitt resultat att det fanns motstridigheter som ungdomarna upplevde 

gällande att känna ett utanförskap, rasfördomar samt stora förutsättningar att ha 

möjligheten att kunna ha en inverkan på sina egna beslut och leva ett självständigt liv. 

Hennes resultat visade att de ensamkommande ungdomarna levde med ett villkorligt 

medlemskap i den framställda gemenskapen som är Sverige.  

Mina resultat visade också att en del av deltagarna upplevde att de inte fullt ut kände 

sig hemma och bekväma ute i samhället, detta bottnade främst i alla de nya 

myndighetskontakter som de haft. Trots denna osäkerhet med främmande åtaganden 

så fanns det ändå en strävan av att vilja lära sig samt insikten av att det är viktigt att få 

bo självständigt. Deltagarna upplevde att de hade en makt över sina egna liv och rätten 

att kunna fatta sina egna beslut. De jämförde även vilken skillnad det har inneburit att 

få byta boendeform och vad det har betytt för deras upplevelse av att känna sig mer 

självgående.   

7.3 Metoddiskussion 

Det man som forskare vill komma åt i en kvalitativ studie är att frambringa en god 

kvalitet i genomförandet och i analysen av det empiriska materialet. Däremot kan det 

uppstå motstridigheter när man försöker hitta ett värde i denna kvalité, detta på grund 

av hur den kvalitativa undersökningen är utformad. När man gör kvantitativa 

undersökningar är det enklare att finna olika metoder och kriterier när man 

kontrollerar och verifierar att mätningar utförts på ett korrekt sätt samt att rätt verktyg 

har använts vid analysdelen. Om forskaren som alternativ har utgångspunkten att 

anpassa sig till den typ av reliabilitet och validitet som kan utföras till kvalitativ 

forskning som bl.a. Bryman (2002:257–261) beskriver, kan man således finna ett sätt 

att förhålla sig till de här svårigheterna.  

Jag har valt att göra en redogörelse för validiteten, det vill säga att jag har undersökt 

det man har haft som syfte att undersöka och studera, och reliabiliteten, det vill säga 

studiens autenticitet, med en särskild tillvänjning till kvalitativa studier då Bryman 

anser att en direkt överföring av kriterierna inte är så enkelt utfört. Under studiens 

gång och process har jag försökt att ha en sådan öppen redogörelse, som är möjlig 

utifrån givna kriterier, även i de val som jag gör. Detta utifrån tanken kring att kunna 

ge läsaren, en vad Bryman (2002:271) benämner för, ”genomsynlighet” där 
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förberedelse och slutförande av studien framförs så grundligt som möjligt. Då jag 

samtidigt är medveten om att den här studien till sin omfattning är begränsad kan 

resultatet inte tilldelas en generaliserande betydelse, utan snarare en specifik relevans 

utifrån studiens syfte. En studie som har utförts i en mindre omfattning, som denna, 

även i kvalitativ form kan inte dras med allmänna slutsatser till någon olik situation än 

de unga vuxna som har deltagit i den.  

Att jag själv har valt ut vilka som jag har velat ha med som deltagare i min studie kan 

härutöver ha påverkat validitet på så vis att de som medverkade inte kan utgöras vara 

representativa för de andra som bor på stödboendet. Syftet med min studie är dock inte 

att generalisera mitt slutgiltiga resultat, utan tvärtom att kunna ge en beskrivning av 

dessa fem unga vuxnas berättelser och erfarenheter av att bo på ett stödboende. På det 

sättet även för att öka min egen förståelse för fenomenet som jag ämnat undersöka. 

Det är dock svårare att säga något om reliabiliteten i en kvalitativ undersökning då 

reliabiliteten inte går att fastställa i utsträckning av siffror. Med detta anser jag att 

autenticiteten i min studie i avseendet av det systematiska tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen har varit god. Därtill skapas det även en god reliabilitet genom att jag 

tillika klargör för min förförståelse samt att jag visar en öppenhet i valet av metod och 

genomförandet av intervjuerna. Det finns självfallet mycket fördelar med den 

kvalitativa intervjun, dock är det svårt att bortse från de negativa aspekterna. Negativa 

är att deltagaren kan påverkas av att intervjuaren till exempel är styrande och då kan 

bias uppstå. 

Det förekom givetvis en viss osäkerhet hos mig att genomföra intervjuerna med 

personer som jag var handledare till, och att jag inte skulle få rättvisa skildringar då 

deltagarna kan ha känt sig begränsade i att vara trygga med att berätta mer fritt och 

öppet om sina upplevelser av att bo på ett stödboende. Jag är medveten om den 

maktposition som jag besitter i egenskap av min yrkesroll, och vill understryka att jag 

givetvis har påverkats i vad jag ville lägga fokus på under intervjuerna, genom de 

erfarenheter som jag fått i min roll som handledare på stödboende. Det var dock 

viktigare för mig som undersökare ha möjligheten att i största mån skildra och 

presentera rättvisande berättelser. Att jag var handledare till intervjudeltagarna hade 

även sina positiva sidor, att jag utifrån min yrkesroll på detta vis kunde få en djupare 

inblick i deras upplevelser samt deras tankar kring förbättringsområden och vad 

boendepersonal i framtiden ska ha som målsättning för stödboende som boendeform. 

Jag är tacksam över att jag har fått möjligheten att kunna komma in i deras värld och 

ta del av deras livserfarenheter. 

I min studie har jag använt mig av den kvalitativa metoden i form av intervjuer för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Syftet med min studie har varit att undersöka 

hur ensamkommande unga vuxna upplever och erfar sin tillvaro på ett stödboende. 

Fokus ligger därmed på de unga vuxnas egna upplevelser i sin vardag. Jag har varit 

intresserad av att skapa en förståelse för vad det innebär att som ensamkommande bo 

på ett stödboende. Enligt (Larsson 2005) kännetecknas den kvalitativa 

undersökningsmetoden av att forskaren försöker beskriva individer ur ett 

helhetsperspektiv, man studerar således individen i ett helhetssammanhang. Som 

forskare kan man på detta sätt inte se ett fenomen ur alla rimliga synvinklar utan det 

krävs att man gör avgränsningar till en del teman som sedan analyseras och försöka 

hitta ett samband med helhetssynen. I min studie valde jag att fokusera på de unga 

vuxnas upplevelser av att bo i ett stödboende.   
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Syftet med min studie har inte varit att eftersöka information till styrkande av en tes, 

trots det begränsade samt egenvalda intervjupersonerna, utan snarare för att undersöka 

om den egna rollen i egenskap av anställd och stöd för de unga vuxna är tillräcklig. 

Detta då en teori om vad som bör vara en god miljö att vistas i och skapa de 

förutsättningar som eftersträvas inte alltid i praktiken är givet. Det som dock även 

förvånade mig var den mognad och vilja som intervjupersonerna gav uttryck för, samt 

deras acceptans och till viss del även strävan efter en högre grad av självständighet i 

sina liv. Den oro som de också gav uttryck för kan i sitt sammanhang även ses som 

både naturlig och befogad. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie bidrar med fördjupad kunskap kring målgruppen unga ensamkommande 

flyktingar. Då det idag inte finns mycket forskning beträffande hur ensamkommande 

unga vuxna upplever sin vardag vore det intressant med flera studier av ungas 

upplevelser och erfarenheter och kring hur de hanterar sin vardag. Det finns många 

studier som är fokuserade på personalens perspektiv, erfarenheter och upplevelser på 

boenden för ensamkommande barn. Det skulle även vara intressant att göra en 

uppföljning på deltagarna i denna studie för att studera deras erfarenheter av hur tiden 

efter stödboendet gestaltade sig. Ett annat angeläget forskningsområde för vidare 

forskning rör eventuella skillnader vad gäller kön. I denna studie har jag intervjuat 

unga män men att göra en liknande studie med ensamkommande unga kvinnor som 

målgrupp skulle vara intressant för att se om man kan se någon skillnad i ungas 

upplevelser av stödboende utifrån ett könsperspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Kort bakgrundsinformation om intervjudeltagaren  

Hur gammal är du? Vilket land är du född i?  

Hur länge har du varit i Sverige?  

Hur länge bodde du på HVB innan flytt till stödboende/ Hur länge har du 

bott i Stödboende? 

HVB kontra stödboende som boendeform 

Berätta om skillnaderna mellan att bo i ett stödboende och i ett HVB? 

Hur upplever du personalens roll nu och då? Vad tycker du att personal i 

stödboende ska hjälpa dig mer med? 

Vad är positivt kontra negativt med att bo i ett stödboende? 

Hur skulle du önska att det skulle vara att bo i ett Stödboende? 

Upplever du att du förstår allt kring de beslut som tas om dig som 

exempel, Socialtjänstens beslut, Försörjningsstöd, Migrationsverket osv.  

Vad tycker du är svårast med att vara i Sverige? Finns det stunder när du 

inte vet vad du ska göra eller hur du ska prata med andra människor? Om 

ja, vem vänder du dig till när du behöver hjälp? 

Vad har varit lättast för dig sedan ankomsten till Sverige respektive 

svårast? 

Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig som en del av Sverige. Vad 

är viktigt för att du ska må bra här? 

Du har bott på olika former av institutioner sedan du kom till Sverige, 

tycker du att det har påverkat hur andra ser på dig? 

Avslutande fråga: Vad tycker du att vi som personal, socialsekreterare, 

skola ska göra för att du ska trivas bättre i Sverige? 

 

 


