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Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka hur unga vuxna som kommit som ensamkommande 

ungdomar till Sverige upplevde tillvaron på hem för vård och boende samt deras 

uppfattningar om tillvaron efter att de lämnade hem för vård och boendet. Två 

frågeställningar formulerades som syftar till hur de skapade känslan av ett hem på 

boendet samt vilka möjligheter och hinder som uppfattas i vuxenblivande efter att 

ha lämnat boendet. Syftet har undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

fyra unga vuxna som bott på boende under åren 2010-2014. Intervjuerna har 

analyserats genom en narrativ analysmetod som bidragit till att belysa 

livshistorierna som schematiska med olika brytpunkter. De teoretiska begreppen 

som använts har varit ålder, tillhörighet, aktörskap och identitet. Resultatet visar att 

flera faktorer skapar ett hem på boendet såsom de sociala nätverken till andra 

ungdomar och personalen samt möjligheten att vara sig själv.  Dock fanns det flera 

konfliktzoner som bryter denna upplevelse såsom regler, bristande kommunikation 

samt saknaden efter familjen. Ungdomarnas känsla av tillhörighet har visats variera 

där känslorna knyts an till olika platser. Tiden efter boendet tvingar dem att snabbt 

växa upp, ta ansvar och visa på självständighet där förvirring och ensamhet övergår 

till planering av vardagen. Slutsatser som kan dras är att de lyckas skapa sig en 

tillvaro liknande ett hem på boendet men att sammanhanget även visar på tillfällen 

som påminner dem om att det inte är vad som traditionellt ses som ett hem. De har 

en begränsad tillgänglighet till ungdomstiden och är vid tidig ålder på väg mot 

vuxenblivande där de samhälleliga ålderskategorierna bestämmer utvecklingen åt 

dem. De är sociala aktörer i sin vardag där de trots begränsande strukturer skapar 

en identitet till platsen och sammanhanget de befinner sig i. De visar på motivation 

och initiativtagande för att lyckas trots vetskapen om en hård bostads-och 

arbetsmarknad.  

Nyckelord: barn- och ungdomsvetenskap, ensamkommande ungdomar, 

tillhörighet, ungdomstid och vuxenblivande, HVB 
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1. Inledning 
Lite konstigt, man vet inte vart man har hamnat, jo självklart Sverige, men man vet inte 

vad som kommer hända och man kan inte språket. Det kändes lite konstigt och obehagligt 

från början men efter man placeras på transitboende man känner sig trygg. (Rashid)  

Vi kan idag läsa om den stora mängd flyktingar som lämnar sina hemländer och söker skydd i 

andra delar av världen. Sverige har kommit att påverkas av detta och många frågar sig hur 

asyl-och boendesituationen ska hanteras. Sedan 2011 har antalet asylsökande fördubblats och 

under år 2015 tog Sverige emot över 150000 flyktingar (Migrationsverket, 2016). En del av 

dessa är vad som kommit att kallas ensamkommande barn och ungdomar. Mitt intresse för 

deras situation började år 2009 när jag under några år var engagerad inom Röda korsets 

ungdomsförbund (RKUF). Vi var en grupp som besökte ett boende för ensamkommande 

ungdomar med syfte att integrera dem i samhället genom sociala kontakter och aktiviteter. 

Efter att ha skrivit min kandidatuppsats om förberedelseklasserna för nyanlända barn visade 

sig boendet och de kontakter som formas där vara viktiga. Med start i RKUF, genom 

kandidatuppsatsen och dagens flyktingsituation har denna studie vuxit fram. Detta leder till 

syftet, vilket är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur unga vuxna som kommit som 

ensamkommande ungdomar upplevde tillvaron på Hem för vård och boende (HVB) samt 

deras uppfattningar om tillvaron efter att de lämnat HVB.  

Genom att intervjua unga vuxna som bott på HVB önskar studien belysa ämnet ur 

ungdomarnas perspektiv. Gruppen besitter kunskap och erfarenheter från boendet men då de 

har lämnat boendet är de emotionellt inte mitt i det utan kan ha fått ett annat perspektiv på sin 

tid där. Studien ämnar även bidra med en sammanhängande bild över perioden från tiden 

ungdomen kom till Sverige fram till idag, för att se till faktorer såsom ungdomstid och 

vuxenblivande. Detta hoppas kunna generera kunskap för hur personalen kan arbeta med 

ungdomarna på boendet samt organisera verksamheten utifrån ungdomarnas syn på 

tillhörighet och vuxenblivande.  

1.1 Vem är ensamkommande?  
Det finns flera olika begrepp för att definiera gruppen ensamkommande barn och ungdomar. 

Regeringen definierar ensamkommande barn på följande sätt vilket fokuserar på barn som är 

under 18år och kommer utan föräldrar:  

Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är 

skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt 
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i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. (Regeringens 

proposition 2005/06:46 s.1) 

Rädda barnen och Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) använder begreppet 

separerade barn och är mer strikt i sin beskrivning. Den syftar till orsakerna varför ungdomen 

söker asyl samt problem som de omges av då de är utan föräldrars omvårdnad och som en 

konsekvens av detta utsätts för social och psykologisk separation: 

Separated children are children under 18 years of age who are outside their country of 

origin and separated from both parents, or their previous legal/customary primary 

caregiver. Some children are totally alone while others, who are also the concern of the 

SCEP, may be living with extended family members. (Save the children & UNHCR, 

2004, s.2) 

Forskningen har länge tenderat att homogenisera flyktingskapet och inte ta hänsyn till den 

stora variation av människor gruppen utgörs av (Stretmo, 2010, s.249). Socialstyrelsen (2013, 

s. 18-19) menar dock att det är varierande orsaker till varför människor lämnar sina hemländer 

samt vad de erfarit i sina hemländer och på vägen till Sverige. De skriver även att flyktingar 

kommer till Sverige med en variation i kulturell och etnisk bakgrund. Enligt Socialstyrelsen 

flyr de flesta ensamkommande ungdomarna på grund av krig, förföljelse eller organiserat 

våld. En grupp flyr även för att söka bättre möjligheter för skolgång samt bättre livsvillkor.  

 
Fokus har lagts på personens ålder då staten har åtagit sig att ta hand om ensamkommande 

ungdomar genom att tillgodose deras dagliga behov, omsorg och skolgång samt prioritering 

av deras asylärende (Stretmo, 2010, s.252). Statistik från Migrationsverket (2016a) (se tabell 

1) över antal asylsökande 2015 visar att av de 35 369 ensamkommande ungdomar var de tre 

största grupperna från Afghanistan, Syrien och Somalia1 samt att majoriteten är pojkar i 

åldrarna 16-17 år. Stretmo (2010, s.256) menar att skälen till att majoriteten är pojkar kan 

vara att vissa kulturer värderar pojkar högre än flickor och att dessa därför prioriteras ifråga 

om skydd. Det kan även vara mindre farligt för pojkar att göra resan än för flickor liksom att 

pojkar riskerar i högre grad att personligen dras in i konflikterna i hemlandet.  

                                                           
1 Afghanistan: 23480st, Syrien: 3777st, Somalia: 2058st 
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Tabell 1: Inkomna asylansökningar rörande ensamkommande barn, 2015 (Migrationsverket, 2016a 

s.7)  

Vidare i studien kommer begreppet ensamkommande ungdomar att användas. Detta är då 

fokus inte läggs på skäl till flykt för denna studie samt då ensamkommande ungdomar är ett 

begrepp de själva rör sig med. Det är även för att hänvisa till den grupp som är under 18 år 

men där inriktningen är på dem som anlänt i 15-18 års ålder då dessa är fokus för studiens 

intervjuer. I benämningen görs ingen skillnad på huruvida de väntar på uppehållstillstånd eller 

har fått detta. En medvetenhet finns kring användning av andra begrepp i litteraturen som för 

en mer strikt användning. Begreppet ungdom är ett könsneutralt ord men en förståelse och 

medvetenhet har funnits under arbetets gång att majoriteten är pojkar i övre tonåren. 

1.2 Ämnesområde 
Denna studie skrivs inom ämnat Barn-och ungdomsvetenskap. Då detta är en stor grupp i 

Sverige är det av intresse att se vilket utrymme de får inom ungdomstiden. Ungdomstiden 

beskrivs vara en tid där ungdomar söker sig utanför familjen, en tid där identifikation sker 

med vänner, samhället och andra kulturella påverkansfaktorer (Kåks, 2007). Det är svårt att 

sätta en ålder för när ungdomstiden är men den beskrivs vara sammanhangsberoende och 

varierar beroende på flera faktorer som kommer att beskrivas senare i studien. Samhället är 

och har dock alltid varit benäget att sätta in personer i ålderskategorier och ha föreställningar 

gällande beteende och normer för hur personen bör agera inom gruppen (Jones, 2009). Detta 

är något som märks i media för ensamkommande ungdomar där diskussionen förs huruvida de 

ska kategoriseras som ungdomar och där deras ålder uppmärksammas samt ifrågasätts. 

Den aktuella gruppen för studien är en grupp som kom hit som ungdomar när de var kring 

15år gamla. De är idag i tidiga 20 års åldern och kan fortfarande i synen på ålder kategoriseras 

som ungdomar (Jones, 2009). Samtidigt är de en grupp som bryter mot många av de normer 

som ungdomstiden traditionellt beläggs.  De har erfarit händelser som många andra ungdomar 

aldrig kommer att behöva uppleva samt tidigt tvingats att växa upp och ta ansvar för sig 

själva. Samtidigt är de precis som många andra ungdomar då de saknar familjen, lägger vikt 

vid sociala nätverk samt oroar sig för framtiden ifråga om arbete och bostad.  
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2. Bakgrund 
Bakgrunden ämnar till att redogöra för hur mottagningsprocessen ser ut i Sverige för 

ensamkommande ungdomar. Den önskar bidra med en förståelse för hur systemet och 

boendesituationen är uppbyggt samt hur prognosen för framtiden ser ut.  

2.1 Mottagning  
Migrationsverket är den instans som ansvarar för att utreda ungdomens asylansökan. 

Asylprocessen är något som kan upplevas påfrestande och stressigt för ungdomen. 

Kommunerna är idag de som genom socialtjänsten ansvarar för boende. Ungdomen placeras 

först i en så kallad ankomstkommun där den bor på ett tillfälligt boende, transitboende. Det 

finns inga regler för hur länge ungdomen ska bo på transitboendet men så snart som möjligt 

ska ungdomen planeras i en anvisningskommun (Migrationsverket m.fl2. 2015, s.4;12). Denna 

uppdelning kom år 2006 då Migrationsverket innan hade agerat beslutsfattare ifråga om asyl 

samt hanterat omvårdnad då de ansvarade för boendena. Vid ändringen fick kommunerna 

själva anmäla intresse för att bli anvisningskommun vilket resulterade i att för få boenden 

öppnades (Gunnarsson, 2008, s.9). Överenskommelserna grundade sig på beräkningar att 

cirka 400 ensamkommande ungdomar skulle söka asyl år 2006. Siffran blev det dubbla och 

har sedan dess stigit. Överenskommelser har under de senare åren inte följt utvecklingen och 

många får stanna på transitboendena under långa perioder vilket kan ge negativa 

konsekvenser. För att minska tiden på transitboenden och öka antalet platser kan 

Migrationsverket använda sig av kommuner som inte ingår i överenskommelsen. En 

utredning utsedd av regeringen menar att detta sällan sker men att det samtidigt inte är en 

hållbar lösning. De poängterar att stor vikt läggs vid förberedelse, kunskap och ett bra 

mottagande vilket kommuner med överenskommelse tros ha större insikt i, något som är 

fördelaktigt för ungdomen (SOU 2011:64, s.78-79). 

År 2014 sökte 7049 ensamkommande ungdomar asyl i Sverige, en siffra som gick upp till 

över 35000 ungdomar år 2015 (Migrationsverket, 2015). Fram till april 2016 har 1093 

ensamkommande ungdomar sökt asyl (Migrationsverket, 2016b). Migrationsverket (2016c) 

menar att framtidsprognoserna är osäkra beroende på de beslut som fattas av den svenska 

regeringen och internationellt såsom inom Europeiska Unionen (EU). Regeringen har sedan 

årsskiftet 2015/16 infört en rad åtgärder3 för att minska antalet personer som söker asyl i 

                                                           
2 Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Skolverket och Länsstyrelserna 
3 Åtgärder som regeringen har infört är hårdare anknytningskrav samt planer för en striktare ordning för hur 
ungdomarna medicinskt ska kunna åldersbestämmas (Regeringskansliet 2015). 
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Sverige för att förbättra flyktingmottagandet. Fortsättningen är därför oviss beroende på hur 

dessa åtgärder fortlöper. Migrationsverket beräknar dock att Sverige kommer ta emot omkring 

12000–27000 ensamkommande ungdomar under 2016. Samtidigt saknas både boende- och 

skolplatser, likaså är handläggningstiderna på Migrationsverket långa vilket leder till lång 

väntan (Migrationsverket, 2016c).  

2.1.1 Hem för vård och boende 

Socialnämnden i anvisningskommunen ansvarar för att ungdomen placeras i ett lämpligt 

boende utifrån 6 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Detta kan vara ett familjehem, 

som ses som det bättre alternativet, eller ett HVB. Det finns inga nationella riktlinjer för hur 

boendena ska utformas men arbetet ska riktas mot stöd och lärande. Vidare utreds vilka 

enskilda stödinsatser som krävs samt att en god man utses. Denna får rollen som en 

förmyndare och vårdnadshavare för ungdomen (Migrationsverket m.fl., 2015, s.4).  

HVB är bemannade dygnet runt med personal som ska finnas där för trygghet och stöd. 

Ungdomen får en kontaktperson på boendet som ansvarar för bland annat vardagsrutiner, 

skolgång och sjukvård. Personalens utbildningsbakgrund varierar där vissa är sjukgymnaster, 

socionomer eller fritidsledare medan andra saknar högskoleutbildning. Deras arbetsuppgifter 

består i att lära ungdomen grundläggande färdigheter såsom städning, hitta adresser, förstå det 

svenska regelsystemet samt matlagning för att förbereda dem för att kunna sköta ett eget 

boende (Wimelius m.fl., 2012, s.10-11). Ungdomar i övre tonåren kan efter en tid få ett eget 

boende, en så kallad träningslägenhet, med viss uppsikt och stöttning från personalen. Under 

Socialstyrelsens tillsyn av HVB för ensamkommande ungdomar under 2011 uppdagades 

problem med dokumentationen samt fler brister jämfört med HVB för andra målgrupper, 

något som upplevs osäkert för ungdomarna samt rättsosäkert (Socialstyrelsen, 2013, s.48;50). 

2.2 Sammanfattning 
Begreppet ensamkommande ungdomar är ett begrepp med många innebörder. Litteraturen 

visar dock att det är en grupp som har kommit att påverka det svenska mottagningssystemet 

genom åren. Många ungdomar placeras på HVB som är ämnade att bidra med en trygg 

tillvaro och ge en möjlighet för integrering och kunskaper för framtiden. Efter att 

kommunerna fick ansvar för boendena har för få boenden öppnats då fler ungdomar än 

beräknat har kommit. Liknande tendenser märks återigen då den stora mängd asylsökande har 

resulterat i för få boendeplatser något som kan komma att bli mer ansträngt med tiden.  
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3. Ungdomstid och Platsskapande  
Vid sökning av tidigare forskning har många studier belyst ungdomars psykosociala hälsa 

med fokus på migrationsprocessen. I den valda forskningen för studien har det varit svårt att 

undgå detta men fokus har legat på att finna studier med fokus på HVB. I detta avsnitt 

presenteras tidigare forskning inom området utifrån två teman: Ungdomstid samt 

Platsskapande. Ungdomstid presenterar synen på ungdomstid samt den plats den aktuella 

gruppen har inom detta. Här beskrivs hur ensamkommande ungdomar upplever flykten samt 

tiden på HVB utifrån frågor om identitetsskapande och kontroll. Platsskapande tar sin 

utgångspunkt i hur ungdomarna skapar mening i sammanhanget och hur boendet möjliggör 

eller begränsar detta. Fokus ligger på hur sociala nätverk och plats samspelar för tillhörighet 

samt identitetsskapande och trygghet. Vidare presenteras studier som beskriver den oro som 

många ungdomar kan uppleva efter migrationen samt ovissheten i det nya landet. 

3.1 Ungdomstid 
Jones (2009, s.9;112;139) skriver att ungdomstiden i västvärlden kan ses som något kulturellt 

betingat istället för biologiskt. I många länder genomförs ritualer vid övergången från 

barndom till vuxen, något som är baserat på biologiska aspekter och överfört från de äldre 

generationerna. I västvärlden upplevs inte denna övergång lika tydlig vilket kan upplevas 

förvirrande över när övergång sker, hur denne ska bete sig, vad som förväntas av en och 

vilken kunskap som krävs. Jones menar däremot att det idag skiljer sig mellan ungdomar 

ifråga om vilken tillgång de har till ungdomstiden samt att det finns en större spridning inom 

gruppen där ungdomar ligger på olika ”stadier” i deras väg till att bli vuxen. Familjens 

möjlighet att stötta både socialt och ekonomiskt är en av de grundläggande faktorerna till 

detta. Likaså fortsätter familjens kontaktnät att påverka ungdomars möjligheter för framtida 

kontakter och arbetsmöjligheter. 

Ungdomstiden tenderar att förknippas med ett beroende av föräldrarna och viss 

föräldrakontroll (Ibid, s.154). Samtidigt expanderas ungdomens identitetssökande till fler 

arenor än familjen. Ungdomen testar nya saker, söker frihet och självförverkligande men 

bilden associeras även med baksidan av detta såsom arbetslöshet, drogmissbruk och våld, ofta 

inom den urbana miljön (Kåks, 2007, s.30).  

Qvortrup (2009, s.25-26) poängterar att ungdomstid idag ses som en del av livet och inte en 

period innan individen blir fullvärdig vuxen. Det är en komplex tid där olika samhälleliga och 

strukturella faktorer påverkar upplevelsen och synen av den. Här inkluderas även faktorer som 
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påverkar vår förståelse kring barndom vilka kan variera beroende på tid och plats. Sådana 

faktorer kan ses vara politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och teknologiska. Dessa 

påverkar vilket utrymme ungdomar har, hur de uppfattar sig själva samt hur samhället ser på 

dem. Att vara ungdom idag kan därför skilja sig åt från ungdomstiden för flera år sedan, 

likaså kan den skilja sig åt mellan olika länder och samhällen. Ungdomstiden blir således en 

period som är konstant föränderligt men också något som alla ungdomar spenderar en tid 

inom och ges en personlig prägel.   

3.1.1 Ungdom på flykt 
Många flyktingar upplever en sorg när de lämnar sitt hemland. I denna förlust finns en del av 

den sociala identiteten då de lämnar de sociala nätverken som stått för identitet och trygghet 

men även den de var i hemlandet. Vid ankomst till Sverige får den nyanlände ofta 

konfronteras med en mängd krav vid asylprocessen samtidigt som de ska möta ett nytt land, 

språk samt kultur. Många upplever en lättnad över att vara i säkerhet vilket kan blandas med 

känslor av sorg, skuld, vrede och förvirring. Under sin tid i Sverige tvingas de ofta flytta flera 

gånger och detta efter att ha tvingats bryta upp från sina familj och sitt hemland. Att hålla 

kontakt med familjen, om de finns kvar i hemlandet, har därför visats vara positivt för 

ungdomens välmående (Angel & Hjern, 2004, s. 30-32). 

Få ungdomar fattar själva beslutet om att lämna hemlandet utan oftast är det föräldrarna som 

tagit beslutet som ungdomen delgivits strax innan avresa. Vid anländande har många varit 

med om stresserfarenheter såsom ovisshet om asylprocessen, upplevelsen att inte bli trodd 

samt tvång från smugglare att uppge felaktig information (Hessle, 2009, s.77-79). Angel och 

Hjern (2004, s.63-64) påvisar att det hos en del ensamkommande ungdomar förekommer 

symptom av trauma som uppkommer på grund av svårigheter att identifiera sig under 

ungdomstiden, många tvingas att snabbt bli vuxna eller utvecklar en asocial identitet. 

Författarna menar dock att många unga efter en 6-7års period ofta mår psykiskt bättre jämfört 

med vuxna under samma tid. Hur dessa unga bemöts har visats ha större påverkan på deras 

chanser att bli symptomfria och få ett bra liv än själva händelserna de varit med om. 

Höijer och Magnusson (2008, s.21) konstaterar att det finns kulturella skillnader i synen på 

barndom som gör att många nyanlända upplever förvirring vid anländandet till Sverige. Flera 

går igenom en omställning från att vara betraktade som vuxna i sina hemländer där de 

jobbade, till att bli betraktade som ungdomar som ska gå i skolan. De uppfattar det samtidigt 

som en frihetsprocess där de här kan göra vad de vill utan föräldrarnas kontroll. Vissa 
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nyanlända upplever dock en trygghet och frigörelse i att det i Sverige är tillåtet för barn att 

vara barn. 

3.1.2 Ungdom på boende 
Ungdomstid definieras av mer egenkontroll och självständighet men Wernesjö (2015, 

s.456;462) påvisar att boendeformen delvis fråntar dem kontrollen att styra över sig själva och 

hur samt vart de ska bo. Det upplevs frustrerande att bo tätt inpå varandra och på boendet kan 

det bli konflikter som grundas i bristande kontroll samt konflikter från hemlandet. 

Ungdomarna kan ha en variation av personligheter vilket kan resultera i hög ljudvolym samt 

kolliderande intressen. Samtidigt kände de att det normala var att bo med en familj, något som 

kopplades samman till hur andra ungdomar i deras ålder bodde. HVB-hemmet upplevdes 

därför som en avvikande boendeform mot hur andra ungdomar bodde.  

Ett sätt att ta kontroll över situationen menar Kohli (2006, s.709;714) kan ske genom att välja 

att inte berätta om sina erfarenheter och om sin familj. Detta kan vara en reaktion på tidigare 

händelser samt oro men kan även vara ett uttryck för att växa upp. Ungdomen tar då själv 

kontrollen över situationen och väljer en självständighet i hur denne yttrar sig om sin tillvaro. 

När tystnaden hade detta syfte relaterades det ofta till att ungdomen ville gå vidare med sitt liv 

samt var mer upptagen med att växa upp och hantera vardagssakerna än att se tillbaka på vad 

som hänt innan flykt.  

Vikten av att ta kontroll och bli vuxen belyses även av Denov och Akesson (2013, s.67) som 

menar att ensamkommande ungdomars möjlighet att skapa en tillhörighet är en viktig del i att 

bli vuxna och skapa en identitet på platsen. Författarna menar att det är ett sätt för dem att ta 

kontroll då de blir aktörer i sin egen vardag och kan forma den utifrån sig själva. Personal 

måste således ha förståelse för deras aktörskap och känsla av tillhörighet till platser de har 

befunnit sig på för att kunna förstå ungdomarnas historia och skapa tillit emellan dem.  

Många ungdomar mår dåligt under tiden på boendet och aktiviteter har visats vara ett sätt för 

ungdomarna att hantera denna oro. De ger även möjlighet för sociala kontakter till andra 

ungdomar samt personal. Detta lyfter Lundberg och Dahlqvist (2012, s.68-69) fram då 

ungdomarna önskar att aktiviteter arrangeras, dels som sysselsättning och social kontakt men 

även då det upplevs som ett välbehövt avbrott i vardagen. Aktiviteterna beskrivs skingra 

känslosamma tankar om än bara för en stund. Malmsten (2014, s.25) menar att aktiviteter 

också behövs för att skapa stabilitet och struktur. En av dessa aktiviteter är matlagning. 

Malmsten menar att ungdomarna uppskattar när de får vara delaktiga i planeringen samt 
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tillagningen av måltider då de känner sig mer inkluderade. Maten hade även en viktig social 

betydelse och de önskade att alla oftare satt ner tillsammans och åt. 

3.2 Platsskapande 
Cresswell (2015, s.42) menar att en plats inte är statisk utan ges mening i form av de 

relationer som skapas där, den identitet personen får på platsen samt de känslor som den 

bidrar till för att bli betydelsefull. Detta leder till en känsla av tillhörighet som kan ske både 

genom individuella samt kollektiva känslor till andra. Holloway och Hubbard (2001, s.71-72) 

resonerar att det är sociala nätverk som gör att vi känner tillhörighet och trygghet till en plats. 

Nätverken bygger upp föreställningar om vilka beteenden och individer som knyts an till 

platsen. Genom dessa föreställningar utvecklas en trygghet genom att inkludera de individer 

som bidrar till detta men även exkludera individer samt beteenden som inte önskas 

inkorporeras i sammanhanget. 

Denov och Akesson (2013, s.57; 61-62) påvisar att ensamkommande ungdomar ofta har 

svårigheter att till en början känna tillhörighet då de befinner sig i ett slags mellan-landskap 

där de tanke- och känslomässigt upplever en osäkerhet gällande deras plats i världen. Flera 

har under migrationen upplevt en lång tid av oro och otrygghet. Denna känsla kombineras 

med oro för släkt och vänner i hemlandet, oro för den nutida situationen och framtiden där de 

inte vet om de får stanna. De som får stanna upplever sedan känslor och frågor rörande 

identitet, den kulturella identiteten, språket, isolering och tillhörande innan de kan finna en 

trygg plats. De sociala nätverken som formas i det nya landet gör att ungdomen upplever en 

högre grad av trygghet och välmående. Detta gör att ungdomen ger sig tid att formera en 

tillhörighet till platsen som då också blir meningsfull. De sociala nätverken skapas ofta i 

början till individer med liknande upplevelser som får funktionen att ge ungdomen fysisk, 

social och emotionell trygghet.  

3.2.1 Sociala relationer på boendet 
Sociala relationer lyfts fram som viktiga för skapandet av tillhörighet till platsen. Dessa kan 

utifrån följande studier ses formas till andra ungdomar på boendet samt personalen. Många 

har dock hunnit upprätta sociala nätverk på transitboendet som de tvingas lämna vid placering 

i en anvisningskommun. Detta bidrar till stress och oro då det kan ta tid och vara svårt att 

upprätta nya kontakter på det nya boendet (Höijer & Magnusson, 2008, s.20). Samtidigt visar 

Angel och Hjern (2004, s.207) att fördelen med att bo på HVB är att ungdomarna snabbt kan 

få ett stort socialt nätverk som kan bidra med vänner som har liknande erfarenheter, liksom 

bidra med trygghet samt praktisk och stöttande hjälp.  
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HVB beskrivs ofta till en början som ett temporärt boendearrangemang vilket förändras i takt 

med att ungdomarna börjar känna en tillhörighet till boendet. Kontakten med ungdomar från 

det egna landet bidrar till känslan av tillhörighet och trygghet som baseras på samma 

erfarenheter, traditioner, kultur och språk (Wernesjös, 2015, s.456;463). Malmsten (2014, 

s.25) beskriver att kontakten med andra ungdomar på boendet är viktig eftersom oron för 

framtiden samt deras familjer ofta ger sömnsvårigheter samt bristande motivation att studera. 

Kontakten med ungdomarna blir då dels en social distraktion samt en möjlighet att prata om 

känslor och tankar. Samtidigt bidrar detta till en spridande oro på boendet då måendet och 

oron kan påverka de andra ungdomarna negativt.  

De sociala kontakterna sträcker sig även till personalen där ungdomarna söker förebilder 

liknande föräldrar. Hessle (2009, s.113) visar att ungdomarna i sina hemländer fått mycket 

stöttning av föräldrar samt ett större socialt nätverk. I det nya landet saknas detta stöd vilket 

de istället söker från personalen. Enligt Malmsten (2014, s.26-27) kan detta förstås utifrån att 

boendepersonalen är några av de första vuxna som ungdomarna formerar sociala band till. 

Dock beskriver ungdomarna att de ibland upplever det svårt att prata med personalen om 

erfarenheter från hemlandet och flykten till Sverige. De menar att personalen inte besitter 

samma erfarenhetsbaserade kunskap och därför har svårt att förstå ungdomarnas position.  

Samtidigt har det framkommit från personal på boenden att de inte alltid upplever sig ha den 

kunskap och de resurser som krävs för att hjälpa ungdomarna med psykiska trauman. 

Personalen menade att ungdomarnas psykiska hälsa kan ta sig uttryck i provokationer och 

aggressivitet medan vissa blir introverta och svåra att nå fram till. De upplevde ett behov av 

handledning vilket även har uppmärksammats av socialsekreterare och barn-och 

ungdomspsykiatrin (Höijer & Magnusson, 2008, s.44). 

Kohli (2006, s.719) visar dock att det inte bara är sociala nätverk som bidrar till tillhörighet 

utan att känslor knutna till både den nutida situationen och den dåtida måste hanteras innan 

detta sker. Många känner ilska mot föräldrarna för att ha tvingat iväg dem liksom tacksamhet 

för möjligheter de har fått. De är även införstådda med de materiella och psykologiska 

investeringar som familjen lagt ner för att sätta dem i säkerhet. Innan de lämnade hemlandet 

var många faktorer i deras vardag en del av dem själva, detta inkluderade ljud, lukter, smaker, 

relationer och känslor knutna till barndomsplatsen. Saknaden efter dessa faktorer och 

vetskapen att de är förlorade var sådant som de behövde hantera förlusten av innan de kunde 

känna tillhörighet till den nya platsen. Kohli menar dock att upplevelsen av dem igen även 

kan bidra med tillhörighet och stilla saknaden. 



11 
 

3.2.2 Tillhörighet och sociala kontakter efter boendet 
De sociala nätverken som upprättas på boendet fortsätter att vara en viktig del i skapandet av 

tillhörighet även efter att de lämnat boendet. Många åker till boendet och hälsar på för att 

upprätthålla kontakten (Wernesjö, 2015, s.463). Något som kan tänkas vara stärkande för 

kontakten med vänner från boende är vad Hessle (2009, s.89) påpekar angående 

ensamkommande ungdomar i Sverige utan anknytning. Hon menar att kontakterna från 

boendet är några av de längsta och tidigaste sociala nätverken som formeras i det nya landet. 

Av de 16 intervjuade för hennes studie var det ingen som sedan haft anhöriga som fått 

permanent uppehållstillstånd genom anknytning.  

Vikten av sociala nätverk påvisar Wallin och Ahlström (2005, s.131-137) som i en 

longitudinell studie följt hur ensamkommande ungdomar upplevt tillvaron efter att de lämnat 

HVB. Flera uppskattade till en början lugnet och ensamheten i den egna lägenheten men 

uppfattade situationen i längden som svår då de kände sig isolerade från de sociala nätverken. 

Vissa mår periodvis psykiskt dåligt men finner en hög grad av välmående tack vare familj, 

vänner och jobb. Kunskaper i svenska nämndes som en möjlighet för interaktion och flera fick 

förbättrade kunskaper i svenska efter att de lämnat boendet, vilket bidrog till en ökad 

livskvalitet. Hessle (2009, s.89) visar att det är en hög sysselsättningsgrad bland de 

ensamkommande i vuxen ålder samt att de i större omfattning har gift sig än de som kommit 

ensamma och haft anknytning i landet. 

3.3 Sammanfattning 
Ungdomstid definieras utifrån en större självständighet och identifiering utanför familjen.  

Det finns kulturella skillnader i skapandet av ungdomstid något som ger blandade känslor och 

upplevelser för ungdomarna när de anländer till Sverige. HVB upplevs som en avvikande 

boendeform och deras unga ålder kan ses reflekteras i en önskan att ha vuxna förebilder samt 

att bo i familj. Ungdomarna saknar de starka sociala nätverken från hemländerna vilket kan 

bidra till ensamhet. Tillhörighet skapas främst genom sociala nätverk på platsen vilka ses i en 

önskan till kontakt med ungdomar och personal på boendet. Gemensamma erfarenheter samt 

känslan av tillit är sådant som påverkar hur detta formas. Relationerna kan fortsätta upp i 

vuxen ålder och är för många de längsta de har i landet. Många har perioder där de mår 

psykiskt dåligt, något som påverkas av att tankarna delas mellan familjen de lämnat, den 

aktuella situationen samt framtiden. Aktiviteter är en dock en faktor som kan påverka mående 

samt bidra till social kontakt och är något som därför önskas av ungdomarna.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna är begrepp som tar avstamp i vad som tolkats vara närvarande 

processer i ensamkommande ungdomars tillvaro i Sverige utifrån den tidigare forskningen 

samt informanternas berättelser. Begreppen kan ses beskriva en tids- och rumslig aspekt där 

ålder representerar hur ålder konstrueras utifrån samhällets normer och således formar 

kategorier för identitetsskapande och beteende. Vidare beskrivs vuxenblivande vilket är den 

tid ungdomarna kan ses gå mot samt i vissa aspekter befinner sig i. Tillhörighet är utformat 

utifrån skapandet av en meningsfull plats främst utifrån sociala nätverk och handlingar. Här 

framförs hur kulturella föreställningar formar idén om hemmet och påverkar individens 

förväntningar. Aktörskap beskriver de processer och möjligheter individer har att agera och 

forma sin tillvaro utifrån de premisser som finns omkring dem. Avslutningsvis presenteras 

begreppet identitet som knyter an till tankar bakom aktörskap, ungdomstid och tillhörighet. 

Det beskriver identitet som begrepp samt föreställningar bakom identitetssökande.  

4.1 Ålder  
Ålder kan ses vara en social konstruktion där Gillis (2009, s.117) visar att ålder länge har varit 

fokus i samt styrt samhället. Kring industrialiseringen började samhällena fokusera mer på en 

individs ålder för att organisera samhället då det blev en tydligare uppdelning mellan arbete 

och hem. Detta hade även syftet att se över skyddsbehov och disciplinering av personer i vissa 

åldrar. Ålder och dess olika stadier sågs som en linjär utveckling där varje stadie hade en 

tydlig början och slut. Varje stadie var bundet vid en plats såsom familjehemmet, eget boende, 

skolan eller arbetet. Qvortrup (2009, s.22) menar att forskningen och samhället länge har sett 

barn samt unga som några på väg mot vuxenlivet och hänsyn togs således inte till deras eget 

identitetsskapande och utveckling. Detta ställde höga krav på unga som förväntades bete sig 

på ett visst sätt för att sedan kunna bli fullvärdigt integrerade i samhället som vuxna. 

Jones (2009, s.11) påvisar att samhället idag ålderskategoriserar ungdomar utifrån 

välfärdssystemet genom att se till vilka erfarenheter samt institutioner de ska ha passerat vid 

en viss tidpunkt i livet. Författaren resonerar att kategoriseringen skapar homogena 

föreställningar för en grupp som kan variera stort. Kåks (2007, s.29) påvisar att 

ålderskategorierna börjar bli mer flytande men att det finns kvar vissa förväntningar som är 

skapta av äldre generationer gällande hur en individ vid en viss ålder förväntas bete sig. 

Exempelvis som att ha flyttat hemifrån eller gift sig vid en viss ålder. Jones (2009, s.110) 

menar att förväntningarna resulterar i att vissa ungdomar upplevs lyckas medan andra 
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misslyckas utifrån idén om att den unga måste ha nått ett visst stadie eller mål innan den kan 

gå vidare. Kåks (2007, s.42) talar om samma problematik och menar att det grundar sig i ett 

mer individualiserat samhälle där individen står ansvarig för sina egna beslut. Där ens arbete, 

sociala miljö och kulturella livsstil tidigare belades en klasstillhörighet är det idag upp till 

individen att forma sin livsberättelse. Kåks menar att detta kan resultera i att vissa problem 

ses som individuella misslyckanden och inte politiskt relevanta men egentligen bör betraktas 

som problem inom systemet. 

4.1.1 Vuxenblivande 
Kåks (2015, s.29;31) beskriver att gymnasietiden ses som den förberedande tiden för 

vuxenblivande där många 15-17 åringar befinner sig. Under denna period sker många val för 

framtiden men det finns samtidigt ett stort utrymme för reflektion. De har fortfarande en 

trygghet från hemmet och många av de större valen ligger i framtiden vilket gör att många 

inte känner samma press och stress som kommer senare. Vuxenblivande har kommit att 

handla om huruvida den unga känner sig vuxen eller inte. Samtidigt finns det yttre 

förväntningar och föreställningar kring vad vuxenblivande samt vuxenlivet innebär. 

Vuxenblivande beskrivs som en övergångsfas mellan ungdomstid och vuxenliv som 

inbegriper en rad kulturella föreställningar för vad den unga vuxna ska genomgå innan den 

blir vuxen. Detta inkluderar såsom att flytta hemifrån, börja arbeta, resa och upptäcka världen 

samt utbilda sig. De förväntningar som finns på en vuxen är ofta att denna har en avslutad 

utbildning, ett arbete samt sammanboende. Detta är i sin tur sammanbundet med 

självständighet. Vuxenblivande är den period där den unga sakta börjar närma sig detta men 

fortfarande inte är etablerad på varken arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. Det 

definitiva steget mot vuxen ses ofta i att skaffa en familj. Många unga strävar mot 

självständighet och något de ser fram emot, dock är det även många som inte önskar baksidan 

av vuxenlivet såsom rutiner och konventioner, exempelvis försäkringar, bank-kort och 

ansvarstagande (Kåks, 2015, s.32; 35)  

Jones (2009, s.89-97) menar att ungdomstid länge har setts som en period från det att 

personen lämnar skolan och blir vuxen, kring mellan 15 och 20 år. Övre gränsen börjar dock 

höjas vilket beror på samhällsförändringar rörande skola, jobb och familj. Detta har därför 

påverkat synen på vuxenblivande och författaren menar att vuxenblivande har blivit en mer 

utdragen period. Unga stannar kvar längre i skolan för att kunna få arbete vilket förskjuter 

inträdesåldern till arbetslivet samt den traditionella synen på familjelivet. Många flyttar 

hemifrån till eget boende utan att vara gifta, likaså flyttar vissa tillbaka hem för en tid. 
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Föräldrar är även i högre grad delaktiga i försörjning eller stöttning av deras ungdoms 

ekonomi vilket gör dem beroende av föräldrarna under en längre tid.  

Vuxenblivande beskrivs som en lång period men som varierar beroende på individen. Den är 

bunden till tiden, där personen förväntas planera och vara intresserad av framtiden. Vilka 

planer samt vilket intresse som läggs är dock beroende på de erfarenheter som den unga har 

med sig. Samtidigt är det sammankopplat till de val och den tillvaro som den unga är i vilket 

gör att vuxenblivande blir en komplex period som inbegriper dåtid, nutid och framtid. Inom 

vuxenblivande genomgår den unga flera övergångar som löper parallellt med varandra för att 

sedan sammanstråla i dess väg till större ekonomiskt oberoende samt självständighet. Dessa 

övergångar behöver dock inte ha samma rytm och logik utan den unga kan befinna sig på 

olika stadier. Exempelvis kan den unga har börjat arbeta men att den på fritiden fortfarande 

har ett ”friare” liv utan några större antaganden (Kåks, 2015; s.30-31; 37).  

4.2 Tillhörighet 

Holloway och Hubbard (2001, s.77-79) skriver att ett hem identifieras utifrån att personen 

inom det kan vara som den vill. Ett hem blir en plats där individen kan kontrollera vilka som 

får inträde vilket skapar en slags social segregation mot omvärlden. Tyner (2012, s.25-26) 

påvisar att ett hem inte bara är en fysisk byggnad utan även en plats med många förväntningar 

och föreställningar inkorporerade. För många är hemmet en trygg plats där vi sover, äter, 

leker och interagerar med familjen. Inom hemmets väggar produceras således specifika 

praktiker för hur vi beter oss, vad vi får göra i specifika rum och vilka som tillhör hemmet. 

Detta är något som vi lär oss redan som barn såsom att man äter i köket och inte i badrummet 

eller att leksakerna har sin plats i exempelvis sovrummet och inte i kylskåpet. Dessa praktiker 

lär vi oss genom regler och regelbundet handlande och för många blir det en normalitet i 

vardagen för vilka beteenden vi förväntar oss i ett hem.  

McDowell (1999) resonerar kring skapandet av regler och praktiker inom platsen och menar 

att dessa utvecklas i samspel med de sociala relationerna. Tillhörighet blir genom detta något 

föränderligt då de påverkas av de sociala relationerna och förändrar sammanhanget inom 

vilket platsen skapas. De påverkar de regler, möjligheter och begränsningar som finns på 

platsen och kan agera inkluderande och exkluderande. Relationerna definierar platsen och ens 

upplevelse av den vilket gör att det är dessa relationer som ger platsen dess karaktär och 

påverkar vilka förutsättningar det finns att känna tillhörighet.  
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Tyner (2012, s.28-31) menar att dessa relationer finns i hemmet då vi lär oss sociala roller, 

exempelvis vem som förväntas göra vad. Relationerna i hemmet är dock bundna till 

samhällsstrukturen och en tids- och rumsföreställning. Detta gör att olika relationer och roller 

kan utvecklas på olika platser i samspel med att samhället förändras. De är inte heller statiska 

utan föränderliga och förhandlingsbara. Detta påverkar vilken roll individerna får i hemmet 

och vilka regler samt beteenden som upprättas. Dessa är i sin tur resultatet av samhälleliga 

föreställningar kring kön, ålder och etnicitet. Exempelvis kan dessa ses i föreställningar kring 

kvinnans roll i hemmet eller ett barns. Dessa är dels bundna historiskt där man kan följa 

utvecklingen ifråga om exempelvis kvinnans möjlighet till arbete kontra plats i hemmet. Men 

även tidsmässigt ifråga om exempelvis att ett barns roll i hemmet kan förändras i kapp med att 

den åldras och blir ungdom. Det är även bundet rumsligt till olika platser och sammanhang 

där föreställningarna kan variera beroende på exempelvis land och kultur. Holloway och 

Hubbard (2001, s.91) berör en sådan föreställning ifråga om hemmet och familjen där de 

menar att det länge har inkorporerat idén om det heterosexuella paret som förknippas med en 

familjeorienterad natur där det är föräldrar och barn. Författarna menar dock att detta riskerar 

att marginalisera dem som inte passar in i denna konstruktion. 

4.3 Aktörskap 
James (2009, s.40-42) resonerar att barn och unga historiskt har betraktades som icke 

fullvärdiga vuxna. De betraktades som individer som inte själva kan styra eller påverka sin 

miljö utan det ansågs att barn tidigt ska lär sig reglerna runt sig där strukturer begränsar dem i 

deras tillvaro. Under många år har dessa setts behövliga för att forma barnet till en fullvärdig 

vuxen. Dessa regler och strukturer kan exempelvis ses i åldersgränser, vilka platser unga får 

tillgång till eller deras roll i hemmet. Sedan 1900-talets mitt har samhällsforskningen dock 

riktat in sig mot barn som sociala aktörer. Barnet ses utifrån detta som aktiva aktörer i att 

själva konstruera sin verklighet och tillvaro.  

Denna förändrade syn pekar även Zeiher (2009, s.135) på där hon menar att många 

institutioner förändrades under 1960-talet för att anpassas till det nya synsättet på barn som 

sociala aktörer. Institutionerna fick under denna tid en tydligare inriktning mot barnet som en 

egen individ som inte behövde strikt och konstant kontroll. Barnen fick större möjligheter för 

att själva utforska och strukturera upp platsen och tiden. James (2009, s.40-42) menar att 

regler och strukturer begränsar dem fortfarande i deras handlande men istället för att se barnet 

som passivt inom dessa ses barnet som någon som inte bara påverkar sin egen tillvaro utan 
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även andra omkring sig. Som aktörer i sin tillvaro har barn möjlighet att både reproducera 

men också ändra och påverka dessa strukturer utifrån egna tankar och handlingar.  

Zeiher (2009, s.136) argumenterar för att ett förändrat samhälle med fler separerade föräldrar, 

mödrar som arbetar samt större tid utanför familjehemmet ifråga om fritidsaktiviteter och 

skola har krävt att ungdomen visar på mer aktörskap. Hur detta görs, med vilka medel samt 

vilket utrymme som ges till det varierar dock från barn till barn. Författaren menar att detta 

dels kan bero på social bakgrund och vilket utrymme det funnits under barndomen att 

utveckla ett reflexivt tänkande.  

Ett aktörskap4 kan ses i vad Cresswell (2015, s.7-14) påpekar ifråga om begränsande 

samhällsstrukturer. Han menar att samhälleliga föreställningar ofta definieras utifrån en 

maktrelation och därför kan upplevas begränsande. Denna maktrelation kan vara uppbyggd 

kring frågor rörande sexualitet, livsstil, etnicitet, ålder och kön. Detta kan skapa exkluderande 

och inkluderande praktiker där exempelvis en person av ett visst kön eller ålder inte får 

tillträde till ett visst utrymme eller köpa en viss sak. Cresswell menar att det finns möjligheter 

för individen att stå emot detta, något som då kan liknas vid aktörskap. När individen står 

emot dessa begränsningar eller finner egna vägar runt det, exempelvis förhandlar sig till ett 

tillträde till platsen så möjliggör det för att individen skapar sig tillhörighet i sammanhanget.  

4.4. Identitet 
Lieberg (2015, s.45) resonerar att identitetsskapande under ungdomstiden är en process där 

den unga kommer underfund med vem man är och den man vill vara. Detta märks del i vad 

den unga lyssnar på för musik, dennes intressen och klädstil samt sättet att röra sig och 

uttrycka sig. Lieberg poängterar att detta är en process som måste ta plats någonstans och 

rummet, både det offentliga och det privata, blir således väldigt viktigt. Kåks (2007, s.19-21; 

30) menar att identitetsskapande under ungdomstiden förknippas med att ungdomen börjar 

söka en identitet utanför föräldrarna och den närmsta familjen. De söker förebilder från olika 

håll och blir mottagliga för intryck från andra arenor än tidigare. Formerandet av den egna 

identiteten slutar dock inte vid ungdomstiden utan fortsätter även senare. Kåks poängterar att 

även om ungdomen söker sig utanför familjen har den med sig familjens värderingar och 

traditioner in i vuxenblivandet. Detta gör att identitetsskapande under vuxenblivande ses som 

en process som inkluderar både dåtiden, nutiden och framtiden. 

                                                           
4 Cresswell använder inte själv begreppet aktörskap utan det är något som jag ser texten ge uttryck för såsom 
han beskriver den.  
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Kåks (2015, s.42) påpekar att samhället idag har blivit mer individualiserat något som har 

resulterat i att det finns fler valmöjligheter för en människa att forma sin identitet. Hon menar 

dock att det också ställer större krav på den enskilda individen att vara handlingskraftig i 

formerandet och finna de vägar och resurser som krävs. De färdiga konstruktionerna som 

vilade på föreställningar kring kön och klass, menar Kåks, har börjat suddas ut och att 

valmöjligheterna för individen därför är större. Dock är det inte en självklarhet att individen, 

bara för att möjligheterna finns, tar tillvara på resurserna samt att det syns i de vardagliga 

handlingarna. Hon menar här att individualisering som norm har setts innebära att man väljer 

det man vill och göra sina egna val. Detta behöver dock inte innebära att man vet vad man vill 

utan det kan även medföra en stor osäkerhet.  

Lieberg (2015, s. 45 - 47) menar att unga ofta upplever begränsningar gällande vilket 

utrymme man har att påverka och forma sitt liv. Dessa är upprättade av föräldrar man även av 

institutioner såsom skola och stat. Begränsningar kan påverka vilka fysiska utrymmen som 

den unga har tillgång till och kan vara för sig själv. Författaren resonerar att detta sker under 

en tid i livet när egen tid och identitetssökande är som störst samt viktigast. På grund av detta 

söker ofta ungdomen platser där denne kan vara ensam och/eller vara sig själv för att kunna 

utveckla sin identitet. Organisering av rummet samt platsen och känslan av att dessa är 

betydelsefulla är därför viktigt för identitetsskapande. Lieberg menar att detta kan ske både 

ute i samhället, i skolan, på gator och torg samt inom olika fritidsorganisationer. Men det sker 

även i hemmet, oftast i det egna rummet, som definieras och organiseras utifrån den egna 

individens önskan. Det blir det egna rummet som den unga söker sig bort från föräldrarnas 

kontroll och ofta får möjlighet för ett aktivt identitetssökande. De kan där skapa en plats där 

de kan testa olika stilar och uttrycksformer samt finna inspiration genom media och således 

forma sina identiteter.   

Detta ses även i vad Cresswell (2015, s.7-14) menar med att möjligheter för 

identitetsskapande sker när en individ känner tillhörighet till platsen. Individen skapar då ett 

sammanhang som upplevs meningsfullt och där ens identitet växer fram. Detta kan dels ske 

genom de tidigare beskrivna sociala nätverken eller genom att personen går emot de strukturer 

som begränsar dem i deras sammanhang. I detta kan även ett ”vi och dem” fenomen formas 

där individen identifierar sig med likasinnade. 
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5. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna som kommit som ensamkommande 

ungdomar till Sverige upplevde tillvaron på HVB samt deras uppfattningar om tillvaron efter 

att de lämnade HVB. 

För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats:  

• Hur skapar de känslan av ett hem på boendet? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar de i vuxenblivande efter att ha lämnat boendet? 

6. Metod och material 
I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska utgångspunkter. Här presenteras den 

kvalitativa intervjun samt genomförandet av intervjuerna och analysen. Informanterna 

presenteras genom en längre beskrivning av dem och deras situation för att inför analysen ha 

en bild över vilka de är. Avslutningsvis förs en diskussion ifråga om studiens reliabilitet och 

validitet samt vilka etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till under arbetets gång.  

6.1 Metod för materialinsamling 
För att undersöka studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra unga vuxna 

som har kommit till Sverige som ensamkommande ungdomar och bott på HVB under åren 

2010-2014. Aspers (2011, s.139) menar att kvalitativa intervjuer som metod lämpar sig för att 

studera människors förståelse samt få deras perspektiv på ett fenomen. Av detta skäl upplevde 

jag metoden användbar för att undersöka hur unga vuxna skapade känslan av ett hem på 

boendet samt vilka möjligheter och hinder som de uppfattade i vuxenblivande med fokus på 

tiden efter boendet. 

Inspiration har även tagits från Hydén (2000) som talar om intervjusituationer där intervjuaren 

tar ett steg tillbaka för att fokusera på informantens situation och uppfattning av världen. 

Detta genererar en mer berättande intervju där informanten får möjlighet att ta större plats och 

där de ämnen som engagerar informanten kommer fram. Intervjuaren styr dock fortfarande 

samtalet mot vissa ämnen viktiga för studiens syfte. Utifrån denna förståelse av intervjuer 

formulerades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) där informanternas egna 

perspektiv önskades belysas. 
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6.2 Utformning av intervjuguide 
Aspers (2011, s.143) menar att det semistrukturerade formatet öppnar upp möjligheten för 

informanten att presentera sitt perspektiv då denna inte blir lika styrd av frågorna. Min avsikt 

att använda en semistrukturerad intervjuguide grundade sig sedan i detta. Under intervjun 

ledde det till kunskap som annars inte hade belysts då de själva till viss del kunde styra 

intervjun. Intervjuguiden består av övergripande teman vilket ledde intervjun mot önskade 

områden för studiens syfte. De övergripande temana inkluderade en öppen kärnfråga som gav 

informanten möjligheten att själv sätta ord på sin berättelse. Varje tema hade sedan ett antal 

formulerade frågor för att fånga in den kunskap som önskades. Detta hade även avsikten att 

fungera som stöd i intervjusituationen och kunna anpassa den till informantens berättelse. De 

fyra temana (se tabell 2) för intervjuguiden var: bakgrundsinformation, boendeinformation, 

social miljö och tillvaro på boendet samt lämnande av boende.  

De två första temana bakgrundsinformation och boendeinformation ämnade ge en bild av 

informanten där dennes historia blev en grund för fortsatt intervju. Boendeinformationen 

önskade visa boendets struktur, praktisk information samt om det fanns flera platser som 

uppfattades som boende. Det tredje temat, social miljö och tillvaro på boendet, var grundat i 

frågeställningarna och uppdelat i två kärnfrågor som syftade till att belysa en vanlig dag på 

boendet samt upplevelser vid tiden informanten bodde på boendet ifråga om sociala kontakter 

och tillvaron. Det fjärde temat lämnande av boende inkluderade tre kärnfrågor som syftade till 

att ge informanten möjlighet att beskriva sitt liv idag samt känslor av att se tillbaka på tiden på 

boendet. Mående var ett övergripande tema som önskades nås om informanten själv berörde 

ämnet eller om denne upplevdes bekväm med frågor kring detta. Särskild hänsyn togs i 

intervjun ifråga om mående då det kunde bidra till stress och oro. Vidare diskussion kring 

detta förs under etiska överväganden. 

Tema Frågeställning Huvudfråga 

Bakgrundsinformation 

Boendeinformation 

 Berätta om dig själv 
 
Berätta om dina erfarenheter på ett boende  

Social miljö och 
tillvaro på boendet 

Hur skapade de ett hem på 
boendet? 

 

Beskriv en vanlig dag på boendet 
 
När du bodde på boendet, hur upplevde du 
tiden på boendet då?  

Lämnande av boende Vilka möjligheter och hinder 
uppfattar de i vuxenblivande 
efter att ha lämnat boendet? 

Hur ser ditt liv ut efter tiden på boendet?  
 
Vad har gjort att du är där du är idag? 

Tabell 2: Operationalisering av intervjuguide 
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Kvale och Brinkmann (2009, s.49) poängterar att maktrelationen mellan intervjuare och 

informant grundar sig i företeelser under hela intervjuprocessen som är viktiga att 

uppmärksamma, även om maktasymmetrin inte i sin helhet kan försvinna. Det är exempelvis 

intervjuaren som formulerar frågorna samt tolkar materialet vilket gör att denne kan 

kontrollera situationen. Intervjun styrdes mot vissa bestämda ämnen vilket författarna 

beskriver bidrar till känslan av ett riktat samtal där en person frågar ut en annan. Att ha denna 

struktur ansåg jag nödvändig för att få svar på studiens syfte men samtidigt ämnade det 

semistrukturerade formatet ge informanterna tillfälle att ta upp ämnen som de ansåg viktiga 

och intressanta. Detta gav dem möjligheten att kontrollera situationen fast inom ramen för 

intervjun.  

6.3 Deltagare och urvalsprocess 
Målgruppen för studien var män och kvinnor mellan 19-25 år som kommit ensamma till 

Sverige i tonåren och då bott på HVB. Ett kriterium för medverkan var att informanten i tiden 

för intervjun skulle ha uppehållstillstånd för att inte befinna sig i asylprocessen. Detta beslut 

grundade sig delvis i vad Hopkins (2008) menar med att personer i asylprocessen befinner sig 

i en extra utsatt situation och kan finna intervjuer väldigt påfrestande. Urvalsprocessen 

började med att kontakta vänner från Röda korsets ungdomsförbund som kunde tänkas känna 

personer i målgruppen. Genom en så kallad snöbollsselektion (Aspers, 2011, s.96) hittades 

senare en av informanterna efter en förfrågan till en annan informant. En begränsning i urvalet 

är att alla informanter är unga män från Afghanistan. Jag önskade till en början ett bredare 

urval gällande nationalitet och kön. Detta hade eventuellt kunnat visa på faktorer knutna till 

exempelvis kön, om flickor upplevde tiden på boendet annorlunda eller om det finns andra 

strukturer på boenden där det bor bara tjejer. Ett bredare urval kunde även ha visat på 

huruvida det finns en påverkan från tidigare hemförhållanden. Detta möjliggjordes dock inte 

under urvalsprocessen. Samtidigt visar statistiken att majoriteten av de ensamkommande är 

unga män från Afghanistan vilket då även återspeglas i urvalet. 

En fördel med denna urvalsmetod var att det förtroende som finns till de första 

kontaktpersonerna kunde förenkla kontakt med vidare informanter. Jag kunde således lättare 

komma i kontakt med önskad målgrupp samt att de kunde intyga att intervjuerna genomfördes 

i studiesyfte. De första kontaktpersonerna fick information om studien som kunde delges till 

personer inom målgruppen. Vid vidare kontakt med informanterna fick dessa fördjupad 

information om studien innan beslut om deltagande. En nackdel med denna urvalsmetod är att 

det kan resultera i ett selektivt urval. Alla informanter har innan eller under intervjun uttryckt 



21 
 

hur viktigt detta ämne är. Flera av dem har tidigare deltagit i intervjuer om ämnet och flera 

arbetar som kontaktpersoner för nyanlända ungdomar. Detta kan ha påverkat urvalet ifråga 

om vilka av de tillfrågade som valde att delta och den information som de bidrar med. Dock 

var det deras perspektiv som söktes, vilket fortfarande nås även om en medvetenhet har 

funnits kring deras eget intresse. 

6.3.1 Informanter  

I detta avsnitt beskrivs de fyra informanternas bakgrund samt boendesituation. Detta ämnar ge 

en bild över det sammanhang som de vistades inom ifråga om tiden på boendet samt efter 

ifråga om studier, arbete samt tankar om framtiden. Kortare beskrivningar ges kring vardagen 

på boendet samt uppfattning om tillvaron på boendet och i samhället. Informanterna valde 

själva namnen då deras riktiga namn inte förekommer i studien.  

Barbod flydde från Afghanistan till Iran där hans familj fortfarande bor kvar. Han kom till 

Sverige år 2012 när han var 16 år gammal. Efter en vecka på transitboende placerades han på 

ett anvisningsboende i Stockholm där han bodde tillsammans med 16 stycken killar, 

majoriteten var afghaner. Han blev snabbt bra kompis med killarna på boendet, något som 

underlättades av att alla gick i samma skola. De hade varsitt rum men umgicks mycket på 

fritiden då de bland annat spelade fotboll och biljard tillsammans. Han spenderade mycket tid 

med att studera svenska, bland annat lånade han varje vecka tre till fem barnböcker på 

biblioteket. Varje ungdom fick själv ansvara för att laga sin egen mat men de åt ofta 

tillsammans. Personalen handlade maten men en ungdom följde med för att handla den mat 

som ungdomarna önskade samt ingredienser till maten från hemlandet. På helgerna 

arrangerade boendet aktiviteter men Barbod arbetade med att dela ut reklam de flesta helger.  

Han lämnade boendet strax innan han fyllde 18 år men har idag mycket kontakt med både 

personal och ungdomar från boendet. Han åker ibland dit och hälsar på även om få i 

personalen arbetar kvar. Barbod studerar andra året på vård- och omsorgslinjen på gymnasiet. 

Han arbetar som kontaktperson åt nyanlända ungdomar samt på ett LSS-boende men 

drömmer om att bli sjuksköterska eller ambulansförare. Han upplever att han har lärt sig 

mycket i Sverige genom att träffa personer från olika kulturer, något som han menar har gjort 

honom mer öppen som person och accepterande för olikheter. Detta grundade sig i att han 

kommer från ett land där mycket är förbjudet. Idag är han 20 år gammal och bor i en 

träningslägenhet i Stockholm. Då han snart fyller 21 år måste han flytta men hade vid tiden 

för intervjun precis fått ett kontrakt på en lägenhet i Stockholm.   
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Samir kom till Sverige strax innan han skulle fylla 16 år. Han flydde från Afghanistan och 

placerades på ett transitboende där han bodde en månad. Han hamnade sedan på ett nybyggt 

anvisningsboende i Stockholm där det till en början bodde fyra stycken andra killar. Efter 

några månader blev de 15 stycken på boendet något som resulterade i flera omstruktureringar 

samt att det blev mer stökigt. På dagarna var de i skolan och efter brukade de fika tillsammans 

på boendet, göra läxor eller spela spel. Några hade samtal med personalen eller personer 

utanför boendet. På helgerna anordnades aktiviteter såsom simning, klättring eller bowling. På 

boendet hade de husmöte två gånger per månad där personal, chefen samt ungdomar kunde 

komma med förslag på saker som behövde ändras, aktiviteter att göra eller lyfta upp problem. 

Vid dessa möten närvarade en tolk. Samir hade många kompisar utanför boendet, dels för 

social kontakt och dels för att lära sig svenska. Han menade att de på boendet ofta talade 

modersmålet vilket begränsade hans språkutveckling.  

Samir flyttade vid 17 års ålder ifrån boendet och bodde under en period med en svensk familj 

innan han fick ett eget boende. Idag är han 20 år gammal och studerar andra året på 

gymnasiet, vård- och omsorgslinjen. Vid sidan av studierna har han varit aktiv i olika 

föreningar och stödgrupper för ensamkommande ungdomar. I framtiden skulle han vilja 

arbeta som polis. För ungefär ett år sedan kom Samirs familj till Sverige, mamma samt sju 

syskon. Då det var svårt att finna en lägenhet i Stockholm flyttade de till en stad i Gävleborgs 

län där de bor tillsammans idag.  

Rashid kom till Sverige från Afghanistan år 2010, han var då 16 år gammal. En av orsakerna 

till hans flykt var hälsoskäl då han inte fick den vård han behövde i hemlandet. Hans familj 

ville inte att han skulle flytta vilket han uppger ha resulterat i att de inte haft kontakt sedan 

han kom till Sverige. Han var bra kompis med alla på sitt transitboende och det arrangerades 

ofta aktiviteter något som underlättades av att de bara var sju andra killar som bodde där.  

Efter två månader på transitbonde placerades Rashid på ett anvisningsboende i Stockholm. På 

boendet bodde 15 killar varav 12 var från Afghanistan och tre från Somalia. På boendet var 

det väldigt stökigt och bråkigt, något som dock förändrades efter att några killar flyttade ut. 

De flesta sysselsatte sig efter skolan enskilt med exempelvis datorspel, läxor eller chattade 

med sina familjer på boendets dator. Rashid beskrev det som att ungdomarna sällan kom 

överens samt att många mådde psykiskt dåligt. På grund av detta spenderade han mycket tid 

på egen hand. Han önskade bli bra i svenska snabbt och hade i sitt rum satt upp 1000-2000 

ord på väggarna med ett svenskt ord samt översättning till dari som han varje dag gick 

igenom. Han läste även många böcker. På helgerna arrangerade personalen aktiviteter såsom 
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simning, go-cart och museibesök. Personalen ansvarade för matlagningen och köket var bara 

öppet vissa tider på dygnet under Rashids första år på boendet.  

När Rashid fyllde 18år flyttade han från boendet till en träningslägenhet. Till en början 

placerades han i ett hus med tre andra killar men fick efter en tid flytta till en annan 

träningslägenhet i Stockholm där han bodde tills han fyllde 21år. Nu delar han en liten 

lägenhet i Stockholm med en kompis och går sista året på gymnasiet där han studerar vård- 

och omsorgsprogrammet. Han arbetar som kontaktperson till nyanlända ungdomar samt som 

tolk. När han är färdig med studierna vill han arbeta ett tag, antingen som kontaktperson eller 

på ett LSS-boende. Efter detta önskar han studera till sjuksköterska men om han inte kommer 

in på programmet vill han starta eget företag, exempelvis en afghansk restaurang i Stockholm 

då det är något som han och hans kompisar upplever saknas.  

Yousef kom till Sverige från Afghanistan när han var 15 år och fyller snart 20 år. Först kom 

han till Malmö och då han visste väldigt lite om Sveriges geografi tackade han ja till en plats i 

en mindre stad i Värmland. Stadens storlek blev en chock då han är uppvuxen i en storstad. På 

boendet bodde 15 killar, de flesta från Afghanistan. Mittemot boendet låg ett till boende som 

styrdes av samma chef men som hade andra regler vilket förvirrade samt skapade konflikter. 

Reglerna gällde mattider, vilken mat som ungdomarna fick laga samt huruvida vänner fick 

komma på besök. Boendena samarbetade i mycket men ungdomarna var även uppdelade i 

syfte att minska konflikter, exempelvis då de efter tidigare bråk under en fotbollsmatch inte 

längre fick spela fotboll tillsammans. Hans favoritsysselsättning är fotboll och han har spelat 

både i hemlandet och Sverige i högre divisioner. Yousef spenderade mycket tid med de andra 

ungdomarna, bland annat spelade de biljard på boendet, samt umgicks med kompisar utanför 

boendet. Det anordnades sällan aktiviteter då det fanns få möjligheter i staden men ibland gick 

de på restaurang eller bio i närmsta större stad. En gång om året åkte de till nöjesfältet Gröna 

Lund i Stockholm. På boendet fanns det ett gym-kort och kort till simhallen tillgängliga för 

sysselsättning på fritiden. Många ungdomar önskade flytta till en storstad och använde 

självdestruktiva metoder för att få igenom detta som exempelvis att skära sig. Samtidigt var 

detta ett beslut som var svårt att få igenom hos socialtjänsten.  

Yousef lämnade boendet innan han fyllde 18år då han ville satsa på fotbollen något som inte 

var möjligt i staden boendet var placerat i. Socialtjänsten godkände därför en omplacering till 

ett familjehem i Stockholm. I Stockholm har han bott i två olika familjehem. Yousef upplever 

tillvaron i familjehemmet svår då han inte kan styra över sin tid och inte upplever kunna vara 

sig själv. De första två åren hade han mycket kontakt med sin familj via Skype och har även 
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hälsat på dem. Han har spelat fotboll i flera olika lag men konkurrensen är svår och han 

önskar därför ha en utbildning att falla tillbaka på. Idag går han andra året på gymnasiet, 

bygg- och kakelprogrammet, men önskar inte arbeta inom detta utan vill bli lärare inom idrott 

och matematik eller känd fotbollsspelare. Han tror dock att det är svårt att komma in på 

universitetet då han inte har godkänt i engelska. Fotbollen är det som har bidragit mest i hans 

liv då det gett honom sociala kontakter, hans första sommarjobb samt lärt honom svenska. 

6.4 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes på fik eller grupprum på bibliotek och platsen diskuterades med 

informanten för att anpassas till en lämplig intervjusituation där denne kunde känna sig trygg. 

Varje intervju tog cirka 60-80 minuter. Intervjun började med en genomgång av 

samtyckesformuläret (se bilaga 2) som denne sedan fick skriva under. Informanten frågades 

om godkännande av ljudinspelning men att detta enbart var för studiens syfte och inte skulle 

lyssnas igenom av andra än mig. Genom att spela in intervjuerna behövde jag inte förlita mig 

på minnet samt att tonfall och pauser registrerades. Under intervjun antecknades så lite som 

möjligt för att kunna vara mer närvarande men vissa specifika rörelser eller förtydliganden 

såsom hänvisningar mot något i rummet eller på denne själv antecknades för att tydliggöra 

vissa uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009, s.195). 

Efter första intervjun ändrade jag vissa frågor i intervjuguiden då jag fått en större insikt i hur 

de uppfattades. Vissa frågor ändrades för att bli mer lättförstådda eller bättre fånga in ämnet. 

Vissa frågor omformulerades för att förtydliga ändringen av tidsperspektiv, exempelvis 

gällande upplevelser då samt upplevelsen av att se tillbaka. Några frågor lades till efter att ha 

kommit upp och visats vara intressanta. 

Vid intervjutillfällena öppnades varje tema upp med kärnfrågan i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Detta varierade svaren där vissa mer öppet talade om ämnet och berörde olika ämnen både 

formulerade i frågor samt perspektiv som denne själv uppfattade intressanta. Jag upplevde det 

som att vissa hade svårare att tala fritt kring den öppna kärnfrågan och då användes de 

understående frågorna som stöd. Några informanter talade mer fritt kring vissa ämnen än 

andra, eller öppnade upp sig mer mot slutet. Jag uppfattade detta som att det kunde bero på att 

de var mer trygga och säkra kring vissa ämnen eller kände sig mer trygga mot slutet av 

intervjusituationen och då lättare kunde öppna sig.  

Efter att frågorna var slut frågades informanten om denne ville tillägga något vilket alla 

gjorde. Detta ledde in samtalet på flera intressanta ämnen som de själva uppfattade viktiga. 
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De påtalade jämförelser med dagens boendesituation som de hört om som kontaktpersoner 

och var ofta väldigt engagerade i vad de tillade. Exempelvis valde en informant att jämföra 

sitt boende med ett annat i beskrivningen av vad han upplevde gav känslan av hem vilket 

ledde till fler frågor gällande matlagning, regler och kulturella skillnader.  

Aspers (2011, s.68) påvisar att intervjuarens förförståelse och intresse i fältet kan vara 

fördelaktigt men även utgöra ett hinder ifråga om objektivitet. Genom mina erfarenheter i 

Röda korsets ungdomsförbund har jag fått ökad insikt i ämnet som varit fördelaktigt under 

intervjun då det gav förståelse för viss terminologi samt att jag kunde ställa mer specifika 

följdfrågor. Informanterna har visat intresse för mitt engagemang vilket kan ha varit positivt 

gällande tillit. Samtidigt har en medvetenhet funnits kring min förförståelse då det kan 

påverka vissa tolkningar. Under intervjutillfället tog jag dock Hydéns (2000) råd och försökte 

särställa dessa genom att inte uttrycka egna värderingar eller tankar utan låta informantens 

uppfattningar styra samtalet.  

Hopkins (2008) resonerar kring intervjufrågor som kan uppfattas känsliga för asylsökande 

ensamkommande unga. Informanterna för denna studie är inte längre asylsökande men 

ämnena kan upplevas känsliga exempelvis de gällande mående och familjekontakt. Under 

intervjun har jag försökt stämma av hur ämnena upplevs för att avgöra om intervjun behövde 

avbrytas eller vissa frågor strykas. Två informanter berörde själva mående under intervjun, en 

på en djupare nivå medan den andra mer ytligt. För dem där frågan ställdes påmindes 

informanten om möjligheten att inte svara på frågan om det upplevdes jobbigt. Några 

situationer uppkom där det var svårt att avgöra hur djupt frågorna kunde gå. Exempelvis 

började en av informanterna svara på frågan om myndighetskontakt. När jag frågade hur detta 

hade uppfattats och om boendet hade stöttat vid denna kontakt svarade informanten 

(undvikande) att han inte minns. Detta kan förstås som att han faktiskt inte minns vad som 

hände eller hur de kändes då det skedde för ett antal år sedan. Det kan även tolkas som något 

han av personliga skäl inte vill tala om men inte velat avbryta eller gå vidare. Jag försökte då 

ta hänsyn till personens känslor, oavsett om denne inte minns och då inte kan beskriva 

känslan, eller inte vill tala om det. Till intervjun medtogs kontaktuppgifter till hjälp- och 

journummer ifall detta skulle behövas. 

6.5 Analysmetod 
Varje intervju transkriberades kort efter genomförande för att minnet kring intervjun skulle 

vara så klart som möjligt. En transkribering går från att vara ett muntligt samtal till att bli en 
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utskrift förändras språket då ett samtal är mer levande med tonfall, kroppsspråk och 

tidsförlopp såsom pauser och fart (Kvale & Brinkmann, 2009, s.194). Då den transkriberade 

texten inte skulle genomgå en språklig analys beslutade jag att inte ta med alla pauser, mhm-

anden och liknande om detta inte hade direkt implikation på det sagda. Längre pauser, skratt 

och tvekanden har dock tagits med för förtydligande av vad informanten sade.  

Bourdieu (1999, s.609) menar att språket är viktigt för hur en intervju fortlöper och huruvida 

det finns en maktasymmetri i språkanvändningen vid intervju samt analys. Innan intervjuerna 

hade meddelandekontakt förts över e-mail eller SMS. Jag fick då en uppfattning om deras 

språkkunskaper och de hade generellt goda kunskaper i svenska vilket underlättade 

maktasymmetrin. Det var viktigt att språket i intervjuguiden inte skulle förenklas så att det 

uppfattades kränkande men inte heller stigmatiserande vid transkribering. Jag hade 

funderingar kring huruvida transkriberingarna skulle ta hänsyn till språkliga fel men tog 

beslutet att de skulle hålla sig så sanna som möjligt till informantens tal. Dels utifrån respekt 

till dennes uttryck samt för att ta hänsyn till karaktäristiska personlighetsdrag i språket. Flera 

informanter har exempelvis använt samma ordföljd vilket kan vara resultatet av översättning 

från hemspråket. Vissa ändringar har dock gjorts ifråga om ”en” och ”ett” samt bestämd form 

för lättare förståelse då detta inte upplevdes påverka texten.  

Tidigt under arbetet började teman formuleras som berörde intressanta ämnen som 

uppkommit. För att skapa en systematik i begreppsbildningen användes koder och teman. 

Transkriberingarna kodades där citat fick en eller flera koder som senare kunde identifieras 

med liknande koder vilket underlättade tematisering av materialet vid analys (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.217-219). Intervjuerna bestod av informanternas förståelse av sin 

livshistoria där de berättade om erfarenheter, kunskaper och tankar under en period som 

täcker omkring fem år men även tankar om framtiden. För att skapa en större förståelse kring 

händelseförlopp för specifika skeenden samt över tid användes den narrativa analysmetoden 

för att tolka materialet. I tolkningsprocessen har fokus legat på Kohler Reissmans (2008, s.55; 

59;74) begrepp vändpunkter. Här ser man till livsberättelsen som en tidslinje och finner 

händelser, upplevelser eller känslor som har gjort en skillnad i individens liv.  

Jag använde den narrativa metoden tillsammans med systematiken från kodningen för att få 

en schematisk bild över händelseförloppen där teman är sprungna ur vilken tid händelsen har 

skett. För de specifika tiderna har fokus varit att identifiera faktorer som belyser skapandet av 

ett hem samt formerandet av ungdomstid och vuxenblivande. I detta har vändpunkter varit ett 

centralt moment och benämnts som brytpunkter. Jag använder begreppet brytpunkter då jag 



27 
 

ser det som att de unga vuxna inte vänder tillbaka till en tidigare position eller tillvaro utan 

bryter den för att gå framåt eller ta en annan väg i tillvaron. I intervjuerna sågs exempelvis 

dessa brytpunkter när informanten gick från upplevelsen av ensamhet och förvirring i den 

egna lägenheten till en mer strukturerad planering. Dessa vändpunkter har även analyserats 

för HVB ifråga om konfliktzoner där upplevelsen av tillhörighet och ett hem har brutits av 

faktorer omkring dem. Kodningen och den narrativa analysen visade på tre olika skeenden i 

informanternas tillvaro och resulterade i fyra teman som strukturerade analysen och studien. 

Dessa berör känslan av ett hem och en vardag på boendet, ett tema som schematiskt slogs 

ihop med upplevelsen av konfliktzoner på boendet samt vuxenblivande och framtid.  

6.6 Reliabilitet och validitet 
För att se till reliabiliteten under transkribering och analys har en så nära som möjligt 

textanknuten transkribering och analys gjorts för att vara trogen materialet. Kvale och 

Brinkmann (2009, s.201; 203) resonerar att det bästa är när två personer transkriberar samma 

material för att se till olika tolkningar och förståelser. Detta har inte varit möjligt men 

intervjuerna har transkriberats och lyssnats igenom flertalet gånger i hopp om att hålla dem så 

trogen till intervjupersonens utsaga som möjligt. Vidare diskussion om de beslut som togs vid 

transkriberingsprocessen står i tidigare avsnitt analysmetod. 

Reliabilitet ser till studiens tillförlitlighet och konsistens över tid (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.263). Statistiken visar att Sverige tar emot många ensamkommande ungdomar vilket 

påverkar boendestrukturen (Migrationsverket, 2016a). Detta gör att strukturen kan vara 

svårfångad då det sker förändringar på nationell nivå samt i verksamheterna. Därmed kan 

studiens tillförlitlighet över tid vara svår att visa. Däremot ämnar den visa hur unga vuxna har 

uppfattat tillvaron på HVB samt efteråt för att visa på tendenser i ensamkommandes förståelse 

av tillvaron vilket kan tros vara konsistent även över tid.   

Den kvalitativa intervjun kritiseras ofta för att vara personberoende vilket kan påverka den 

intersubjektiva reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009, s.186). Intervjuerna har genomförts 

på olika platser och tidpunkter vilket kan resultera i att platsen påverkar dem olika. En annan 

plats samt intervjuare skulle således kunna generera andra svar. Informanterna har dock själva 

valt plats ibland efter flera förslag vilket avsåg att öka deras tillit samt trygghet vilket kan 

göra att de är mer trygga i deras svar. Intervjuguidens karaktär har även resulterat i att 

informanterna har fått olika frågor beroende på deras svar. Vid val av metod har hänsyn tagits 
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till detta men jag uppfattade metoden nödvändig för att kunna belysa det studien ämnade att 

studera samt öppna upp för möjliga perspektiv som tidigare inte var planerade. 

Validiteten ser till metoden och operationaliseringen av det empiriska materialet för att se 

huruvida studien undersöker det den ämnar att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s.464). 

Val av metod samt intervjuguide är sprungna ur syfte och frågeställningar för att fånga 

informanternas perspektiv. Detta är ett av metodens syften och såtillvida dess styrka då det på 

en kortare tid ger inblick i informanternas uppfattning om ett ämne och djupare förståelse i det 

(Aspers, 2011). Genom hela processen har jag utgått ifrån syftet i förhoppning att öka 

validiteten i det producerade materialet och undersöka det som studien ämnar undersöka.  

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar intervjusituationer där informanten ser tillbaka på 

tidigare händelser något som blev aktuellt att tänka på för denna studie. Genom de kvalitativa 

intervjuerna lyfts informantens egna perspektiv av situationen fram. Intervjufrågorna bad dem 

att tala om hur de upplevde tillvaron när de var på boendet, deras tankar när de ser tillbaka, 

samt uppfattningar om tillvaron idag. Under åren kan de ha fått nya perspektiv och 

uppfattningar som kan vara svåra att separera från tankarna idag. De känslor som nämndes om 

boendet kan vara påverkade av tiden ifråga om efterhandskonstruktion och minne. Samtidigt 

kan det ha upplevts svårare att prata om vissa händelser och känslor om intervjun hade gjorts 

när detta utspelade sig. Idag kan informanterna tänkas vara mindre känslomässigt involverade 

och därför ha ett annat perspektiv samt lugn i att prata om det. Detta tidsperspektiv var 

samtidigt önskat för att belysa de förändringar de genomgått och den kunskap de fått genom 

dessa förändringar i tillvaron och hur de själva upplevde det.  

Då det är ett begränsat urval på fyra unga män från Afghanistan samt att alla bor i Stockholm 

vid tiden för intervjun så ger studien inte en komplett bild av fenomenet, något den inte har 

för avsikt att göra. För detta hade en annan metod, såsom en större enkätundersökning, krävts 

för att kunna bidra med denna kunskap.  

6.7 Etiska överväganden 
Under arbetet med studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002, s.7) etiska krav. 

För att se till informationskravet fick deltagarna innan medverkan information om studien 

genom kontaktpersoner. Informationen gällde syfte, önskan och orsak till att intervjua den 

specifika målgruppen samt kort information om intervjun, frågorna. De informerades även om 

de etiska aspekterna ifråga om frivillighet, möjlighet att avbryta samt anonymitet. Om de efter 

detta kunde tänka sig att delta i studien fick de fördjupad information innan intervjutillfället. 
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Informanterna gav samtycke till deltagande vid intervjutillfället efter att de återigen 

informerats om syftet genom samtyckesformuläret (se bilaga 2). Denna lästes av informanten 

samt gicks igenom muntligt för att säkerställa förståelse för bland annat deras medverkan och 

möjlighet att avbryta, användning av insamlade materialet, publicering samt konfidentialitet 

och anonymitet. Vid detta tillfälle frågades de om samtycke att få spela in intervjun vilket alla 

godkände (Ibid, 2002, s.9). 

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet har det insamlade materialet i största möjliga mån 

förvarats så att ingen obehörig haft tillgång till det. Intervjuerna har enbart lyssnats igenom av 

mig själv och tystnadsplikt har gällt för information som kan identifiera informanterna. I 

studien har informanterna varit anonyma där boendets lokalisering inte har uppgetts samt inte 

deras namn. Då bekanta har använts för kontakt med målgruppen kan detta utgöra att de 

lättare kan identifiera informanten som de har vidarebefordrat. Genom informanternas 

anonymitet samt att hänsyn tagits till informationens detaljrikedom, såsom personliga detaljer 

om deras flykt eller tid på boendet, önskas risken för detta minska (Ibid, 2002,s.12). 

Hopkins (2008, s.41) menar att ensamkommande ungdomar kan ha en viss skepsis mot 

intervjuer och dess syfte. Att låta mina kontakter ta kontakt med målgruppen avsåg att bidra 

till en trygghet och kontroll för informanterna, exempelvis då de fick möjlighet att få en första 

insikt i studiens syfte innan deras kontaktuppgifter skickades vidare. Även om informanterna 

har uppehållstillstånd var det fortfarande av stor vikt att de hade förståelse för att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle vara anonyma då 

informationen enbart var för forskningssyfte och inte för myndigheterna. Detta även för att se 

till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

Kvale och Brinkmann (2009, s.79) diskuterar etiska implikationer ifråga om tematisering där 

undersökningen ska ha vetenskapligt och mänskligt värde samt efterföljande konsekvenser för 

informanten. Då vissa frågor kan upplevas känsliga var detta något jag reflekterade över i 

början av arbetets gång. Ifråga om tematisering önskar den bidra med kunskap om unga 

vuxnas upplevelser av HVB för ensamkommande ungdomar. Då detta är en fråga som är 

viktig i dagens samhälle i fråga om hantering och utveckling av boendesituationen kan ämnet 

ses ha ett samhällsintresse samt ett intresse för gruppen som de representerar. Med hänsyn till 

detta ansågs det vara ett viktigt ämne med vetenskapligt och mänskligt värde.  

Ifråga om efterföljande konsekvenser har hänsyn tagits till vad Hopkins (2008, s.40-42) 

rekommenderar ifråga om vaksamhet och socialt medvetande under intervjuer med personer i 
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en sårbar situation. Informanterna är i lagens ögon inte barn, utan över 18år och har alla fått 

uppehållstillstånd men befinner sig ändock i en sårbar situation där de pratar om en period i 

livet som kan ha upplevts jobbig. Trots att informanten upplysts om möjligheten att avbryta 

intervjun kan denne på grund av maktsituationen samt tidigare intervjusituationer med 

myndigheter uppleva det svårt att göra detta. Informantens möjlighet till samtycke men även 

att avsluta intervjun kan dock ge en känsla av kontroll vilket önskades minska maktrelationen. 

Utifrån detta var det viktigt att innan intervjun förmedla studiens syfte och frågornas karaktär 

för att informanten skulle ha förståelse i ämnet.  
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7. Resultat och analys  
I detta avsnitt belyses informanternas upplevelser av HVB och efterföljande tid. Utifrån 

tolkningar av materialet har fyra teman formulerats som berör frågor om hem och vardag, 

konfliktzoner, vuxenblivande samt framtid. De två första temana är i detta avsnitt 

sammanvävda i ett där de berör samma tidsperiod i ungdomarnas liv. 

7.1 Skapandet av ett hem och en vardag på boendet 
Upplevelsen och känslan av ett hem är något som är viktigt för alla människor. Människan har 

förmågan att skapa sig ett hem och känna tillhörighet på flera platser under sitt liv. Känslan av 

tillhörighet skapar en trygghetskänsla hos individer något som är viktigt för ungdomar som 

har brutit upp tillvaron och flyttat ensamma till ett nytt land (Denov & Akesson, 2013). 

Tillhörighet skapas genom sociala nätverk, igenkänning och trygghet till den miljö de 

befinner sig i. När detta upplevs får de möjlighet att skapa en identitet till platsen (Cresswell, 

2015; Lieberg, 2015). Det var flera faktorer som informanterna beskrev bidra till känslan av 

ett hem och alla upplevde det viktigt att boendet fick denna karaktär. De mest framstående 

faktorerna var sociala nätverk samt möjligheten att vara sig själv.   

7.1.1 Social kontakt med de andra ungdomarna 
Samir berörde känslan av gemenskap mellan ungdomarna då han påpekade att respekt och bra 

bemötande är viktigt för att skapa en bra kontakt. Han uppgav dock att antalet ungdomar på 

boendet kan påverka detta.  

Vi var bra, vi var fem och vi kände varandra tillräckligt, vi hade bott tillsammans ganska 

länge. Alla har nästan samma åsikter. Vi lyssnade på varandra. Det viktigaste är att ha 

respekt för varandra. (Samir) 

På boendena förekom det bråk vilket ofta grundade sig i olika personligheter, mående och 

förväntningar. Barbod sade att ungdomarna ibland bråkade, något han dock jämförde med 

relationen till sina syskon vilket kan ses skapa en normalitet kring det.  

Jag tänker såhär, när jag bodde i Iran med min familj det händer att man bråkar med 

syskonen, så samma sak i boendet, det händer att man bråkar. (Barbod) 

Yousef uppskattade möjligheten att laga maten från hemlandet som han uppgav var god och 

bekant från hans barndom. Matlagning kom även att få en social funktion då han och 

kompisarna brukade laga mat från Afghanistan.  

Citaten visar att de sociala relationerna mellan ungdomarna är viktiga för att skapa en 

meningsfull plats som ungdomarna känner tillhörighet till. De faktorer som lyfts fram som 
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viktiga i denna relation är gemenskap, respekt, öppen kommunikation och aktiviteter. Sociala 

relationer har även i den tidigare forskningen lyfts upp som givande eftersom det ger ett 

utbyte av erfarenheter och stöd (Wernesjö, 2015; Malmsten, 2014). Detta kan förstås utifrån 

vikten att skapa sig ett hem under ungdomstiden för att kunna forma en identitet (Kohli, 2006; 

Denov & Akesson, 2013; Lieberg, 2015). Sociala nätverk är ledande i formerandet av en trygg 

tillvaro och först när detta sker kan ungdomen börja forma en identitet på platsen (Holloway 

& Hubbard, 2001). Jag tolkar citaten som att informanterna lägger stor vikt vid sociala 

nätverk vilka skapar möjligheter för tillhörighet samt identitetsskapande. Då ungdomstiden är 

en tid för identitetsskapande uppfattar jag formerandet av tillhörighet till platsen extra viktigt 

då det kan komma att påverka den fortsatta utvecklingen (Jones, 2009; Cresswell, 2015). Att 

boendet möjliggör för skapandet av sociala nätverk som bidrar till tillhörighet kan därför ses 

extra viktigt för personer som bor där under sin ungdomstid. 

Matlagning upplevs dels socialt men kan även uppfattas ge en trygghet då mat från hemlandet 

bidrar med att stilla saknad och ge ro i igenkännande av smaker och lukter som i längden ger 

ungdomen en trygghet i det nya sammanhanget (Kohli, 2006). Att göra detta till en social 

aktivitet bland ungdomarna kan förstås genom Cresswell (2015) då tillhörighet till en plats 

kan ske genom kollektiva känslor och praktiker vilket matlagningen då kan vara. Jag tänker 

att maten från hemlandet troligtvis har varit starkt sammankopplat till upplevelsen av ett hem 

när de bodde med sina familjer i hemlandet. Det kan därför tänkas bringa trygghet till den nya 

platsen men även kollektiv förståelse och tillhörighet mellan ungdomarna då de alla kan 

känna igen sig i maten och gemensamt enas kring den.  

7.1.2 Bemötande och kontakter med personal och gode män 
Informanterna visar att de sociala nätverken även skapades till personalen på boendet. Barbod 

kan ses grunda detta i den omsorg och omtanke som han upplevde att personalen hade för 

ungdomarna. 

Personalen, vi var kompisar typ, vi skojade mycket, det var lätt att förstå att de ville vårt 

bästa. Chefen också var bra, jag kände mig hemma där. (Barbod) 

Samir menade att rätt bemötande från personalen samt möjlighet att kunna föra en ärlig och 

öppen dialog var viktigt för känslan av ett hem. Han jämförde detta med hans föreställningar 

av en familj. 
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När man bor i boendet alla ska känna sig som en familjemedlem, alla har rätt att säga sina 

åsikter. Man måste tänka på logiskt sätt, ’hur ska vi bemöta, hur ska vi prata på deras 

sätt?’, bra både för personal och ungdomen. (Samir) 

Bra bemötande kan även förstås genom Barbod som beskrev relationen till kontaktpersonen 

positivt där denna var engagerad i hans utveckling och lärande.  

Hon ville mitt bästa, hon hittade jobbet. En dag hon delade reklam med mig så jag ska 

lära mig hur man gör. Varje gång när hon skulle boka läkartid jag brukade sitt med henne 

och hon brukade säga ’sitt bredvid mig och kolla vad jag gör så du kan lära dig’. Och 

ibland hon kan säga att ’du själv måste ringa upp och boka’. Så man vågar prata, då blir 

språket också bra. Hon hade bra, vad säger man… teknik. (Barbod) 

Engagemang kan ses vara gynnsamt i skapandet av en social och trygg tillvaro även utifrån 

Yousefs beskrivning av hur en bra kontaktperson och gode man ska vara.  

God man och kontaktpersoner som har kontakt mest med de här grabbarna som bor i 

boende eller i familj, om de älskade sitt jobb och kunde hjälpa mycket bättre grabbarna, 

då samhället ska inte vara såhär att barnen hänger i stan och göra konstiga grejer. […] 

Hon (författares notering: Gode mannen) hjälpte på riktigt, hon brydde sig och ger tid till 

barnen, hon gjorde allt för att barnen ska ha bra. Man kunde berätta allt för henne. 

(Yousef) 

Även om de sociala relationerna till både personalen och gode män samt ungdomar lyfts upp 

som viktiga visar Rashid och Yousef att skapandet av en trygg tillvaro kan ske på flera 

platser. Detta är något som personalen kan komma att behöva ha förståelse för i sitt arbete 

med ungdomarna. Rashid upplevde att den sociala tillvaron på transitboendet var bättre än på 

boendet för permanent uppehållstillstånd (PUT) något som han trodde berodde på antalet 

personer.  

På transitboendet vi var åtta killar, ju mindre folk desto mindre tjafs, prat, bråk och sånt, 

så det var ganska lugnt. Men på PUT- boendet det var mycket bråk och tjafs. (Rashid) 

För Yousef var det främst hans eget rum och friheten att styra över sitt liv på boendet som 

gjorde att det kändes som ett hem.  

Boendet jag kände att det var ett hem, speciellt mitt rum. I mitt rum jag var mig själv 

alltså. Jag kan göra vad som helst, lyssna på musik, kolla på film eller plugga. (Yousef) 

Relationen till och bemötandet från personalen lyfts fram som viktiga aspekter i skapandet av 

ett hem. Därtill lyfts personalens förståelse och omsorg upp som viktigt för att skapa en bra 
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och tillitsfull relation där ungdomen kan prata om sina känslor och tankar. Vikten att kunna 

vara sig själv kan tolkas utifrån citaten som betydelsefullt där de önskar styra sina egna liv 

samt uttrycka sina åsikter öppet. Jag tolkar relationen till personalen som en viktig del i 

skapandet av en trygg tillvaro till platsen såsom det beskrevs att ungdomar bidrar till detta i 

tidigare avsnitt. Att personalen även inkluderas i detta kan förstås utifrån att de blir en del i 

skapandet av ett hem samt rollen som vuxenkontakter inom sammanhanget.   

Personalen är ofta ungdomarnas första vuxenkontakter i Sverige och får en stor betydelse i 

ungdomarnas tillvaro (Malmsten, 2014; Wernesjö, 2015). Detta kan visa vikten av att känna 

tillit genom kommunikation med personal och kontaktpersonen. Deras engagemang samt 

omsorg blir viktigt för känslan av tillhörighet då det dels skapar en social kontakt men även 

trygghet. Det kan samtidigt bli viktig kunskap för framtiden som i Barbods fall då han lär sig 

myndighetskontakt och svenska genom kontaktpersonens engagemang. Jag uppfattar det dock 

som att personalens samt gode mannens engagemang varierar från person till person men att 

deras engagemang och omsorg kan vara grundande för ungdomens identitetsskapande (Kåks, 

2015; Lieberg, 2015). Detta identitetsskapande kan ses i hur de väljer att forma sin vardag och 

vilka resurser de får, exempelvis utifrån Yousefs citat ifråga om ungdomen spenderar tid nere 

på stan eller inte. Gode mannens omsorg i detta fall tolkar jag kunna påverka ungdomarnas 

tillvaro och således olika vägar för identitetsskapande.  

Engagemanget syns även i att personalen beskrivs viktig gällande lärande och stöttning något 

som är HVB-hemmets roll. Barbod nämnde att en slags ”learning by doing” var en lärorik 

metod som uppmuntrade till eget lärande. Detta främjar även i längden till självständighet och 

ansvar. Jag tolkar informanternas citat som att kommunikation, engagemang, förståelse och 

tillit är viktiga egenskaper och grundläggande för trygghet och lärande på boendet.  Det är 

därför viktigt att rätt stöttning och handledning finns för personalen för att de ska kunna 

uppfylla dessa behov. Höijer och Magnusson (2008) påvisar dock att personalen på boendena 

inte alltid upplever sig ha kunskapen och de resurser som krävs. 

Denov och Akesson (2013) menar att personalen måste ha en förståelse för ungdomars 

benägenhet att skapa sig ett hem på flera platser samt göra olika platser meningsfulla. Yousefs 

citat om sitt rum som ett hem visar att skapandet av ett hem inte behöver inkorporera hela 

huset utan bara en del av det. Jag tolkar det som att Yousef har skapat sig ett hem främst 

utifrån möjlighet att vara sig själv och ha kontroll över sin egen tillvaro. Möjligheten att 

organisera sin egen tillvaro bidrar till känsla av tillhörighet (Tyner, 2012), och kan vara en del 

i det Yousef gör när han där kan organisera sin egen tid. Detta kan tänkas visa på vikten av att 
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ungdomarna får en plats där de kan vara sig själva då andra platser på boendet ofta kan 

komma att inkludera många andra ungdomar. Detta påpekar även Lieberg (2015) är extra 

viktigt under ungdomstid och vuxenblivande där identitetsskapande processer sker. Det egna 

rummet blir för dessa ungdomar otroligt viktig då det blir en sfär som de kan kontrollera 

något det kan antas ha svårigheter med i de gemensamma utrymmena på boendet.  

Rashid spenderade två månader på sitt transitboende vilket tycks ha varit tillräcklig tid för att 

skapa sig en trygg tillvaro och starka sociala nätverk, vilken han sedan tvingades lämna. Detta 

kan tolkas utifrån McDowell (1999) som visar att en plats får olika betydelser beroende på de 

relationer som formas. De olika nätverk som byggs upp på boendena påverkar Rashids 

upplevelse av det och bidrog för honom till att transitboendet gav en större trygghet. I arbetet 

med ensamkommande ungdomar är deras möjlighet att skapa sig ett hem på flera platser 

viktig att förstå. Detta då de är en grupp som tvingas bryta upp flertalet gånger från vad de ser 

som ett hem. Detta gör att de kan få känslan av ett hem igen men samtidigt tvingas bryta upp 

tillvaron och börja på nytt. Få av dessa gånger, om någon, har varit deras egna val.  

7.2 Konfliktzoner: där boendet avviker från föreställningen av ett hem 
Holloway och Hubbard (2001) samt McDowell (1999) påpekar att vissa handlingar samt 

personer knyts samman till en plats och gör den meningsfull, något som kan exkludera samt 

inkludera. För informanterna kan de olika konfliktzonerna ses vara sådana handlingar som 

försvårar känslan av tillhörighet och bryter mot skapandet av ett hem. Sådana zoner var 

boendesammansättning, regler, bemötande samt oro för familjen. Dessa upplevelser 

jämfördes ofta med erfarenheter från hemlandet och med familjen. När dessa upplevs påminns 

de inte bara om boendesituationen utan upplever även vissa begränsningar där de inte kan 

styra sin egen vardag och uttrycka sig fritt. 

7.2.1 Boendesammansättning  
Ungdomarna kan inte själva styra över boendesammansättningen något som jag uppfattar ofta 

påverkar dem negativt då individer med flera olika personligheter hamnar på samma plats. 

Detta skapar konflikter samt begränsar dem att kunna vara sig själva vilket skapar svårigheter 

i deras möjlighet att känna trygghet och tillhörighet. För Rashid blev det dock en förbättring 

på boendet efter att några av ungdomarna hade flyttat ut.  

I början det var svårt, ingen kände varandra. Vi alla var nya människor, det gick och prata 

med några men inte med alla. Andra veckan det blev grupperingar och vi var mot 

varandra hela tiden, vi hade andra värderingar. Men sen när några flyttade därifrån så 

blev det bra. Alla blev kompisar, köket var öppet hela tiden. Alla följde reglerna. (Rashid)  
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Även Samir berörde detta då han menade att ungdomar och personal hade bra kommunikation 

men att stämningen förändrades när 10 nya killar flyttade in på boendet.  

När vi fick flera ungdomar till boendet då började alla bråka med varandra för vi kände 

inte varandra så bra fast vi kom från samma land. Självklart alla har olika personlighet så 

det är svårt. (Samir) 

På boendet är det periodvis ungdomar som flyttar in och ut på grund av att de exempelvis nått 

en viss ålder eller fått avslag på sin asylansökan. Detta upplevdes känsligt och bryter det 

sociala nätverket som ungdomarna skapat på boendet. Rashid menade att det var jobbigt när 

vänner flyttade ut men att det samtidigt gav möjlighet för nya kompisar. Detta var även något 

som Samir berörde och uppfattade jobbigt.  

Det känns väldigt tungt efter att de har flyttat, vi hade bott tillsammans, vi var som en 

familj, såklart vi kommer träffas men vi kommer att förlora en vän från vårt hem. Det 

känns inte så bra men för honom det var bra han kommer att lära sig, han var vuxen. Det 

var vi glad för. (Samir)  

Wernesjö (2015) menar att konflikter på boendena ofta grundas i olika personligheter och 

bristande kontroll något som ses i informanternas utsagor. Informanternas utsagor i tidigare 

avsnitt visade på att sociala nätverk, baserade på gemenskap, kommunikation och respekt, 

bidrog till känslan av tillhörighet. Jag uppfattar det som att om detta inte upplevs mellan 

ungdomarna, såsom att de har olika värderingar och personligheter som Rashid och Samir 

beskriver det, så försvåras känslan av gemenskap. Detta kan då begränsa ungdomarna i deras 

känsla av tillhörighet till platsen (Cresswell, 2015). Detta kan förstås utifrån Kåks (2007) som 

menar att ungdomar bär med sig erfarenheter, traditioner och normer från familjen. Då 

informanterna var tonåringar när de lämnade hemlandet kan de där ha byggt upp en identitet 

påverkad av hemlandets traditioner och normer. Denna kan sedan krocka med andra 

ungdomars personligheter och göra att det blir begränsningar i kommunikationen och 

respekten dem emellan. Detta kan återigen visa på vikten att ha ett utrymme där ungdomen 

upplever sig kunna vara sig själv och styra sin tillvaro för att känna tillhörighet och 

möjliggöra för identitetsskapande, då de annars kan ha svårt att hitta möjligheter att vara 

ensamma på boendet (Lieberg, 2015).  

Samtidigt kan man tänka att det inte är ofta 15 stycken i samma ålder i en traditionell familj 

med olika erfarenheter, kulturer och personligheter som ska enas under samma tak. Detta kan 

förklara de konflikter som uppstår men även visa på att det är en avvikande boendeform från 



37 
 

ens traditionella föreställning av ett hem och en familj. Detta anspelar på vad Holloway och 

Hubbart (2001) menar då ett hem förknippas med individens kontroll att bestämma vilka som 

har tillträde i skapandet av en trygg plats. Ungdomarna förlorar kontrollen gällande vilka de 

ska bo med samt vilken personal som arbetar på boendet. Detta kan då försvåra deras 

möjligheter att form ett tryggt och starkt socialt nätverk som behövs för att känna tillhörighet. 

Bristande kontroll vid boendesammansättningen kan även förstås ifråga om utslussningen 

som upplevdes bryta känslan av ett hem. Jag uppfattar utslussningen som något onaturligt då 

en vän tvingas lämna, vilket väcker känslor på boendet. Det resulterar i att vänner flyttar men 

också att nya ungdomar kommer vilket kan tänkas påverka dynamiken och de sociala 

nätverken på boendet. Utslussningen kan samtidigt likna en övergång från ungdomstid till 

vuxen såsom Jones (2009) och Kåks (2015) beskriver det. Dock är det en process som de 

tvingas genomgå i relativt ung ålder då de flesta är kring 18 år. Det blir ytterligare ett uppbrott 

då någon lämnar boendet vilket kan tänkas påverka de sociala nätverken på boendet av att 

någon lämnar och någon annan sedan kommer.  

Jag tolkar boendesammansättningen och bristen på kontroll som detta medför som en av de 

konfliktzoner som finns i skapandet av ett hem. Informanterna visar däremot på aktörskap då 

de aktivt väljer vilka de ska umgås med, hur de vill forma sin vardag och deras förståelse samt 

hantering av utslussningen (James, 2009; Zeiher, 2009). Detta kan även förstås utifrån 

Cresswell (2015) som påpekar ungdomarnas möjlighet att gå emot den begränsande 

strukturen. Informanterna gör detta genom att finna en gemenskap till likasinnade och till 

platsen genom deras organisering av den. Rashid och Samir påvisar dock att det är en 

föränderlig situation vilket visar på den tids- och rumsliga aspekten där känslan av tillhörighet 

varierar beroende på de sociala kontakterna och den trygghet som finns (McDowell, 1999; 

Tyner, 2012). Beroende på plats samt beroende på de individer som befinner sig i 

sammanhanget varierar således Rashids och Samirs uppfattning av platsen och möjlighet att 

känna tillhörighet. 

7.2.2 Sociala relationer och regler 
Att personal och ungdomar kan föra en dialog och känna gemenskap ansågs viktigt för 

skapandet ett hem. Regler upplevdes därför kontrollerande samt bidrog till bristande 

kommunikation och bröt därigenom denna känsla. Barbods uttalande kan tolkas som att 

personalens kontroll bryter känslan av ett hem då man inte kan styra sin egen tillvaro.  
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När man bor i ett boende är det jätteviktigt att man känner sig hemma. Om man inte 

känner sig hemma om man tycker att personal kontrollerar mig så blir det jobbigt. 

(Barbod) 

Även Samir uppfattade reglerna kontrollerade där personalen istället borde ta hänsyn till 

ungdomens vilja.  

Personalen som jobbar med flyktingar måste tänka, lägga sig i deras situation och inte 

alltid följa ’du ska äta mat nu annars efter en timme du får ingen mat’, kanske vill jag äta 

lite senare men det går inte annars jag får ingen mat. Det här har betydelse tycker jag. 

(Samir)  

Till skillnad från Samir och Barbod uppfattade inte Rashid reglerna som ett problem då de 

strukturerade upp vardagen. Reglerna beskrevs dock bryta mot hur ett hem skapades i 

hemlandet. 

Vi blev maskiner, vi visste när vi skulle gå dit och käka, annars hann vi inte, köket 

stängde klockan 21 vi fick inte gå in. (Författaren: Hur kändes det?) I början det var 

mycket svårt för många. Du vet sådana här regler hade vi inte i våra länder, där är det ’när 

du vill du kan göra vad du vill’. Det är inte så här regler, så det var skitsvårt för oss. Vissa 

tjafsade och bråkade mycket. Jag tyckte att det var bra. Det var många som inte gick till 

skolan så det var bra att kunna tvinga dem att gå. (Rashid)  

Yousef upplevde att den bristande kontakten med chefen på boendet resulterade i konflikter 

som fick kollektiva konsekvenser för ungdomarna. Ungdomarna önskade en mer öppen 

dialog, något som kan visa på deras önskan att skapa en bättre tillvaro på boendet. 

Vi hade en korg som man kunde skriva brev och lägga i korgen, då chefen kunde läsa 

dem. Vi alla grabbarna samlade flera gånger, en gång i veckan vi kunde samla och prata 

på boendet, ’hur ska vi göra för att bli bättre, vad var det som var fel förra veckan?’. Men 

chefen brydde sig inte. Det var kaos. Det blev mycket bråk. Därefter vi fick inga 

aktiviteter. De säger ’om ni gör sådär ni får inga aktiviteter’. (Yousef) 

Jag uppfattar regler som en konfliktzon på boendet då de begränsar det sammanhang 

ungdomarna har att röra sig inom och uppfattas kontrollerande. Det leder till bristande 

kommunikation och förståelse mellan personal och ungdomar vilket påverkar de sociala 

kontakterna och känslan av tillhörighet negativt vilket kan försvåra upplevelsen av boendet 

som ett hem.  
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Matlagning ses viktigt för det sociala på boendena (Malmsten, 2014). Informanterna kom att 

beröra ämnet matlagning och köket både som något positivt som tidigare visats men mest 

ifråga om den plats där boendet har skapat många regler kring hur det ska skötas. Deras 

uppfattning om regler och dess påverkan varierade. De resonerar kring detta genom 

jämförelser mellan det normala och onormala samt upplevelser från hemlandet. Detta kan 

förstås utifrån vad Tyner (2012) menar då vi tidigt lär oss regler i hemmet som formar vår 

vardag. Jag tolkar deras jämförelser med hemlandet som att deras tillvaro i hemmet gjordes 

meningsfull genom de upplevelser som de erfarit där. Jämförelserna visar således på att 

reglerna på boendet bryter den uppfattning de tidigare har skapat om ett hem och blir en 

konfliktzon. Samtidigt uppfattades reglerna strukturerande vilket kan tänkas jämföras med 

föräldrars regler där de unga i familjen ska gå till skolan något som Rashid pekade på. Jag 

tolkar detta som hans sätt att utöva ett visst aktörskap där han strukturer upp sin tillvaro och 

formar den utifrån de begränsningar som finns genom att skapa en förståelse kring det (James, 

2009). I hans fall blev det inte en konfliktzon men skapade svårigheter i relationen till andra 

som hade en annan uppfattning vilket påverkade hans upplevelse av sammanhanget. Detta 

samstämmer med vad Cresswell (2015) som menar att det kan skapas grupperingar när en 

individ går emot de begränsningar som finns då denne identifierar sig med likasinnade.  

Ungdomstiden och vuxenblivande är en tid när många börjar lösgöra sig från familjen och bli 

mer självständiga (Jones, 2009; Kåks, 2007;2015). Denna frihet kan ses i informanternas 

upplevelser av regler som kontrollerande och begränsande då de inte själva kan organisera sin 

tillvaro. Reglerna är bestämda av andra än dem själva, nämligen personalen och samhället, 

som kan ses ha en viss maktposition. Detta kan förstås utifrån McDowell (1999) och Tyner 

(2012) som menar att relationer och praktiker påverkar ens möjlighet att känna tillhörighet då 

dessa är grundade i föreställningar och maktstrukturer i samhället. Tidigare inlärda regler och 

föreställningar av ett hem kan därför krocka med upplevelsen av boendets regler. Reglerna 

kan även grundas i särskiljande föreställningar gällande kön samt ålder och därför påverka de 

sociala roller som skapas på boendet och bidra till skapandet av en konflikzon (Cresswell, 

2015). Detta begränsar deras möjligheter att forma sin tillvaro och skapandet av ett hem på 

platsen då det uppmärksammar dem på att det inte samstämmer med deras föreställning om 

ett hem samt hur ett hem skapades i hemlandet.  

Kontrollen i det egna hemmet och känslorna som byggs upp på platsen är vad som påverkar 

upplevelsen av den (Holloway & Hubbard, 2001). De konflikter som ses på boendet kan även 

förstås utifrån att många som har flytt sina hemländer vid anländande till det nya landet 
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genomgår olika stadier av sorg, ilska, glädje och förvirring (Hjern & Angel, 2004). Yousef 

och Rashid visade på att begränsningen kan resultera i att vissa reagerar utåt vilket bemöts 

med bland annat kollektiva bestraffningar. Detta kan tänkas till en ännu högre grad försvåra 

skapandet av sociala nätverk och tillit mellan ungdomar och personal. Detta sätt att hantera 

situationen uppfattar jag därför försvåra ungdomarnas möjlighet att skapa tillhörighet till 

platsen (Cresswell, 2015). Om de inte får gensvar för sina åsikter kan bråket bli ett sätt att 

påverka en situation som de annars inte kan kontrollera. Detta återkommer till den önskade 

öppna dialogen som inte besvaras vilket begränsar ungdomarna i att kunna uttrycka sina 

åsikter öppet. Dock formar ungdomarna praktiker där de själva organiserar vardagen, försöker 

påverka den samt kan vara sig själva i sammanhanget för att bryta denna maktstruktur (James, 

2009). Dessa praktiker kan ses i att finna tid för egen matlagning, vara i det egna rummet eller 

skriva brev till chefen. 

7.2.3 Mående  
Familj är ett begrepp som ofta sammankopplas med ett hem (Holloway & Hubbard, 2001). 

Saknaden och oron för familjen gjorde att flera informanter inte kunde slappna av på boendet 

vilket påverkade deras mående. De upplevde det viktigt att ha kontakt med familjen men 

teknik och pengar var sådant som kunde utgöra hinder och påverkades bland annat av 

boendets struktur.  

Innan jag skulle få uppehållstillstånd vi brukade få 700kr/månad och det var ingenting, 

det var fickpengar och då var bra att boendet hjälpte oss ganska mycket så jag fick låna 

telefonen. Det var bra att veta att familjen mår bra och då efter när man pratat klart med 

familjen så känns det bra. Alla mår bra och då mår jag också bra. (Samir) 

Medan boendet stöttade Samir tycks Barbod inte fått samma hjälp då han inte hade telefon 

och familjen inget internet. Detta resulterade i att de inte hade kontakt det första året något 

han upplevde var väldigt jobbigt. Boendet som annars sågs som ett hem blev då en plats han 

inte önskade vara utan sökte en trygghet utanför genom sitt arbete. 

Jag var ganska deprimerad de två första åren, då jag ville inte vara på boendet hela tiden. 

Killarna var bra och allt var bra men jag mådde dåligt. Då hon (författarens notering: 

kontaktpersonen) hittade ett jobb där jag fick dela ut reklam. Det var kul faktiskt. Det där 

jobbet var väldigt bra. (Barbod)  

Samir upplevde att han i rummet tänkte för mycket på sin familj, han fann istället ett lugn och 

en distraktion i aktiviteter samt sociala relationer. 
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När jag var ensam i rummet jag brukade tänka bara på familjen och negativa grejer. När 

vi brukade gå på aktiviteter då allting jag lämnade hemma, inga bekymmer, bara ha roligt. 

Men aktiviteter, jag tycker det är väldigt bra för en människa som haft så mycket problem 

så mycket dåligt i bakgrunden. (Samir) 

Familjen och den sociala trygghet som de bibringar är viktigt i formerandet av sammanhanget 

samt hur vi skapar förståelse i det. När den sociala tryggheten förloras kan det vara svårt att 

finna samma trygghet i tillvaron (Hessle, 2009). Detta kan påverka ungdomarna där de 

upplever boendet som avvikande då de inte bor med sin familj och bryter därför 

föreställningen om boendet som ett hem. Samtidigt visar citaten på betydelsen av familj och 

den betydelse som läggs i begreppet då familjens stöd har varit närvarande för dem under 

många år. Likaså menar Kohli (2006) att saknaden efter familjen samt andra upplevelser 

bundna till barndomsplatsen ofta resulterar i depression. Individen måste därför hantera 

förlusten av detta men även återupptäcka det innan den kan känna sig redo att skapa 

tillhörighet till den nya platsen. Detta är något som kan tänkas ske genom kontakt med 

familjen samt den tidigare nämnda matlagningen.  

Måendet påverkar uppfattningen av platsen vilket kan visa på vikten att hjälpa ungdomarna 

att må bättre för att de också ska kunna känna sig trygga (Kohli, 2006; Cresswell, 2015). 

Samir, Barbod och Yousef har alla periodvis haft mycket kontakt med familjen och upplevt 

detta positivt. Jag uppfattar att deras mående påverkas av förlorade sociala nätverk från 

hemlandet vilka där var starkt sammanknutna till hemmet och skapandet av tillhörighet. Detta 

gjorde att de mådde dåligt på boendet och den trygghet som de annars kände förekom inte på 

samma sätt när de mådde dåligt. De hanterar denna begränsning genom att finna olika medel 

och resurser såsom aktiviteter, arbete och sociala nätverk. En hantering som även Malmsten 

(2014) samt Lundberg och Dahlqvist, (2012) påpekar är viktig för ungdomarnas mående. För 

att detta ska vara möjligt krävs viss stöttning och engagemang från boendet där de kan behöva 

erbjuda aktiviteter men även teknik, exempelvis tillgång till datorer och telefon. Att dessa 

anpassas efter ungdomens behov kan ses viktigt då aktiviteter önskades av Samir men inte 

Barbod som istället behövde arbeta självständigt för att skingra tankarna. 

7.2.4 Sammanfattning 
Informanterna skapar föreställningen av ett hem genom att poängtera vikten av social kontakt 

med andra ungdomar på boendet samt personalen. De menar att det är viktigt att boendet 

upplevs som ett hem och att detta sker genom sociala nätverk som formas genom gemenskap, 

respekt, kommunikation och sociala aktiviteter såsom matlagning. Detta skapar en trygghet 
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där informanterna upplevs kunna vara sig själva vilket är viktigt för att känna tillhörighet. När 

denna känsla infinner sig ökar även möjligheterna för identitetsskapande. Det finns vissa 

faktorer som kan tolkas bryta mot upplevelsen av ett hem såsom regler, mående samt 

bristande kommunikation och kontroll. De saknar möjligheten att välja vilka de ska bo med 

men de visar att den normativa bilden inte behöver påverka den egna upplevelsen av ett hem 

då de aktivt skapar platser som de upplever meningsfulla och där de känner tillhörighet. De 

visar på aktörskap där de finner vägar omkring konfliktzonerna och försöker skapa en trygg 

tillvaro trots de strukturer som begränsar deras utrymme. Detta kan ses genom försök till 

dialog med personal, val av vänner samt hantering av mående genom aktiviteter och arbete.  

7.4 Vuxenblivande för ensamkommande unga män 
Flera informanter upplevde första tiden på egen hand som väldigt jobbig där ensamheten var 

det mest framträdande efter att ha bott på ett boende med många andra samt med stöttning 

från personalen. De har i en tid där de åldersmässigt kan kategoriseras som ungdomar tvingats 

bli vuxna, ta eget ansvar, bo själva samtidigt som de fortfarande går i gymnasiet. Detta tema 

belyser den första tiden efter boendet på egen hand eller i familjehem, de förändringar som 

skedde och där de kan ses gå från en problematisk tillvaro till en mer organiserad. 

7.4.1 Lämnande av boende 
Rashid upplevde tillvaron efter boendet till en början som jobbig där saknaden efter sociala 

kontakter och stöttning var mest framträdande.  

Jobbigt i början, att ibland vara ensam hemma och jag längtade efter boendet där var det 

mycket folk ibland. Asså vi pratade med varandra när vi var ledsna, vi pratade med 

personalen och den här hjälpen fanns inte längre. Det kändes lite jobbigt i början men 

man får vänja sig. (Rashid)  

Barbod fick flytta till eget boende då personalen ansåg att han kunde tillräckligt mycket för att 

klara sig själv. Han uppfattade den första tiden som spännande där han såg fram emot att klara 

sig själv. Efter en tid blev situationen mer svårhanterlig där saknaden efter de sociala 

nätverken var svårast. Boendet tycks ha erbjudit fler möjligheter för socialt umgänge, något 

som komplicerades efter att han flyttade.  

Den första månaden var väldigt spännande, yes jag har egen lägenhet. Ska klara allting 

själv, gå i skolan, bra planering men så småningom det blev bara tråkigt. Kompisar som 

bodde tillsammans där, vi åt mat med varandra, lagade mat ibland tillsammans, skojade 

mycket och spelade fotboll. Personal var roliga och bra. Det är sådana saker jag saknar 
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mest. Nu när jag bor ensam det är lite tråkigt att vara ensam hela tiden. Jag har kompisar 

som kommer på besök eller jag går till dem men det var helt annorlunda då. (Barbod) 

Alla informanter, förutom Yousef, har bott ensamma, efter boendet flyttade han till ett 

familjehem. Han upplever att detta inte ger honom den trygghet han behöver, något som 

jämförs med tillvaron på boendet som gav självständighet och fysisk frihet. Detta gör att han 

inte kan vara sig själv och känner sig begränsad i en tid där många ungdomar upplever att de 

börjar formera sin egen tillvaro och identitet. Han jämförde sedan detta med tiden i 

hemlandet. Jag förstår hans citat som att det sätter fysiska samt personliga begränsningar då 

han inte får utrymme att forma en trygghet i tillvaron. 

Boendet det är bra på ett sätt, man är glad man gör vad man vill. Det finns ingen som 

säger gör inte så eller gör så. Man gör precis vad man vill så länge man följer regler på 

boendet. Men nu när jag bor i familjehem jag vissa grejer kan inte göra. […] I min familj 

jag var en person som var typ kaos, alla var glada och vi skojade. Sen när jag kom hit 

(författarens notering: till familjehemmet) jag kan inte vara lika rolig och kaos här. Därför 

jag är alltid på mitt rum. Så kanske det påverkat mig, jag kan inte vara mig själv. 

(Yousef)  

Tiden efter boendet innebar en ensamhet där informanterna går från att ha bott tillsammans 

med flera till att bo ensamma eller i en familj de inte upplever sig tillhöra. Även om boendet 

periodvis beskrevs stökigt tycks det medföra en social och stabil trygghet som försvinner när 

de lämnar det. Vid flytten kan det ses att informanterna snabbt tvingas växa upp, även om de 

får viss stöttning så är det upp till dem att planera vardagen.  

Jones (2009) och Kåks (2007) påvisar att ålderskategoriseringar i samhället riskerar att 

försätta ungdomar i en tillvaro där de har svårt att identifiera sig med föreställningen av 

ungdomar. Ungdomar kan även ha olika tillgång till ungdomstiden. Ensamkommande 

ungdomar är en heterogen grupp ifråga om erfarenhet, personlighet och förutsättningar vilket 

gör att de känslomässigt samt praktiskt kan befinna sig på olika stadier i tillvaron. Då 

informanterna går i gymnasiet vid en tid jämnåriga traditionellt har slutat bryter de mot 

föreställningen gällande ansvar, bostad och studier (Kåks, 2015). Jag tolkar det som att de 

således tvingas agera äldre ifråga om bostad och eget ansvar men samtidigt är de äldre än 

många av sina klasskompisar och bryter således föreställningen om hur långt de borde 

kommit vid en viss ålder. Kåks (2015) menar att unga i vuxenblivande kan befinna sig på 

parallella vägar inom olika områden. Detta blir väldigt tydligt för de ensamkommande 

ungdomarna där olika krav ställs på dem inom olika områden men dessa krockar samtidigt 
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ifråga om boende, studier och eget ansvar. Det beroende som ungdomar förknippas ha till 

familjen har för informanterna brutits tidigt och boendet har fått en fostrande roll. Även om 

boendet har setts som ett hem kan det inte ses representera det som förknippas med hemmet 

under ungdomstid vilket är fortsatt beroende och stöttning (Jones, 2009; Kåks, 2007). Deras 

tillgång till ungdomstiden kan därför ses kortare och begränsad där de tidigt tvingas bli vuxna 

trots att de fortfarande går i skolan.  

Familjehem ses som det optimala valet för ensamkommande ungdomar (Migrationsverket 

m.fl., 2015). Att skapa en meningsfull plats är viktig för det egna identitetsskapandet 

(Cresswell, 2015; Lieberg, 2015). De andra informanterna börjar bygga upp en tillvaro utifrån 

egna premisser, något som sker under ungdomstid och vuxenblivande, samtidigt som Yousef 

begränsas av familjehemmets regler och sociala struktur (Kåks, 2007; 2015).  Jag tolkar 

Yousefs citat som att han har svårt att skapa tillhörighet och trygghet i familjehemmet något 

som då kan vara ett hinder i hans vuxenblivande och således hans identitetsskapande. Han kan 

där inte vara sig själv och det ger honom inte den trygghetskänsla som han fick på boendet. 

Han tycks dock ha funnit en trygg plats utanför hemmet genom fotbollen vilket visar på 

möjligheten samt behovet att under vuxenblivande hitta en plats som upplevs trygg för 

identitetsskapande (Lieberg, 2015).  

7.4.2 Brytpunkter 
Alla informanter som bott själva kunde visa på en tid när tillvaron började förändras. Ofta 

kom detta efter insikt om att de själva ansvarar för tillvaron och hur de planerar tiden vilket 

ledde till ett aktivt jobbsökande samt planering av vardag där måltider var centralt. Barbod 

menade att det egna boendet påtvingar planering i vardagen. Samir påpekade istället att vanan 

var den brytpunkt som gjorde att han började planera tillvaron. 

I början det var jobbigt, jag ville inte städa, laga mat varje dag man blir trött. Men efter ett 

tag jag blev van, man lärde sig, jag brukade liksom laga mat för hela veckan, det var bra 

tycker jag. (Samir) 

För Samir innebar tiden på egen hand mer ansvar vilket även syns i hans initiativ till att söka 

arbete. Han hade gått ut under sitt lov och sökt arbete då han insåg att ingen skulle knacka på 

dörren och erbjuda honom ett jobb utan att det var upp till honom själv att finna det. Även 

Rashid uppvisade en förändring från tiden på boendet där han nu har lärt sig att ta ansvar och 

vara självständig.  
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Jag har blivit mer självständig, jag kan hitta jobb själv, kontakta myndigheter själv och 

jag kan göra mycket saker som jag inte kunde göra när jag bodde på boendet. (Rashid)  

Medan Rashid har lärt sig kunskapen som krävs efter boendet uppgav Barbod att när han 

bodde med sin familj behövde han inte göra någonting och boendet har därför fått rollen att 

lära honom det som krävs för ett eget boende.   

Jag hade lärt mig på boendet hur funkar, hur ska man klara sig själv. För att när vi bodde i 

Iran det var en helt annan situation än här. Vi bodde i lägenhet, jag bodde med föräldrar, 

jag hade liksom inte gjort någonting där. Efter boendet jag klarar allting själv. (Barbod) 

För Yousef var ensamheten närvarande fast han bodde i familjehem. Han saknade sina 

kompisar men var aktiv i att finna nya bekantskaper genom fotbollen.  

Först jag var i (XX), då jag hade inte så mycket kompisar, det enda som jag kunde göra 

var att ta min boll och spela på fotbollsplan. Sen jag träffade (XX), där alla gänget som 

jag spelade fotboll de blev kompisar med mig. (Yousef) 

Brytpunkten kan ses vara kopplad till en tids- och rumslig föreställning såsom Tyner (2012) 

beskriver det. Informanterna visar på en föränderlig tillvaro bundet dels till en ny plats men 

även tidsmässigt exempelvis ifråga om tid på den nya platsen. Där de tidigare kunde förlita 

sig på familjen eller boendet att hjälpa dem tvingas de nu ta eget ansvar för att få ihop 

tillvaron. Planering av vardagen tycks som den ledande faktorn för när informanterna gick 

från en tillvaro där de saknade boendet och de sociala nätverken samt hade svårt att få ihop 

vardagen till att skapa ett sammanhang där de trivs och kan klara sig själva. Holloway och 

Hubbard (2001) menar att skapandet av rutiner inom hemmet och förståelsen för hur dessa är 

bundna till skapandet av en meningsfull plats kan ge trygghet och tillhörighet. Ungdomarnas 

brytpunkt kan ses som en del i skapandet av praktiker som gör att de får en trygghet i 

vardagen och något som gör att de känner sig hemma. Barbod hänvisar det till en viss lärdom 

från boendet medan Samir och Rashid talar om en insikt i sin situation samt vana. Yousef 

visar på initiativtagande till social kontakt genom fotbollen. Samtidigt ses en motivation att 

förändra tillvaron om den inte upplevs givande och trygg. En brytpunkt verkar därför ligga i 

lämnandet av HVB till eget boende som många upplevde svår men där det sker en drastisk 

förändring i tillvaron. Vidare sker en brytpunkt under tiden i eget boende där de tar ytterligare 

ett steg mot en tillsynes mer organiserad tillvaro där de känner en större trygghet i sin 

självständighet och sitt ansvar. Jag tolkar denna brytpunkt utifrån deras möjlighet till 

aktörskap där de trots begränsningar som finns i strukturerna omkring dem, såsom att de 
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tvingats in i vuxenblivande baserat på ålderskategoriseringar i samhället, finner metoder för 

att organisera tillvaron (James, 2009). 

Genom citaten ser jag en slags mognadsprocess i vuxenblivande från tiden i hemlandet fram 

till nu. Boendet fick rollen att lära ut kunskaper som inte lärdes ut i hemlandet vilket kan ha 

varierat mellan informanterna ifråga om hur, samt till vilken grad detta skedde. Det sker sedan 

en mognadsprocess i det egna boendet där de övergår till att organisera tillvaron. Hur denna 

insikt kommer verkar bero på individens personlighet. Denna insikt kan ses vara del i en 

större förståelse för deras situation där de måste ta ansvar och planera sin vardag då ingen 

annan kan göra detta. Att skapa dessa rutiner och regelbundenheter (Holloway & Hubbard, 

2001) i vardagen kan tänkas ta tid och därför förklara varför brytpunkten kom efter en tid i 

den nya bostaden. Att skapa en trygg och meningsfull plats bidrar sedan till ett bredare 

identitetsskapande där de kan fokusera på vardagen och framtiden (Kohli, 2006; Denov & 

Akesson, 2013). Att detta sker blir därför viktigt för känslan av tillhörighet då detta sedan 

möjliggör för identitetsskapande som är viktigt under ungdomstid och vuxenblivande 

(Lieberg, 2015; Kåks, 2015).  

7.4.3 Sammanfattning 
Informanterna menar att de känner sig ensamma när de först lämnar HVB, något som härrör 

ur minskad stöttning samt förändrade sociala nätverk. De belyser att de snabbt tvingas fatta 

egna beslut och ta ansvar för sin tillvaro ifråga om planering, studier och arbete. Tillvaron i 

eget boende skiljer sig från både hemlandet och boendet vilket gör att de snabbt tvingas in i 

vuxenblivandet utan att alltid själva ha valt det. Det finnas en brytpunkt där de genom insikt, 

vana samt vidare kunskaper börjar planera vardagen samt tar initiativ till att söka vänner och 

arbete. Detta kan ses som en del i nödvändigheten att snabbt växa upp men även en 

mognadsprocess beroende på ålder och sammanhang där de själva organiserar sin tillvaro.  

7.6 Framtid 
När ungdomen fyller 21 år måste denne lämna HVB, träningslägenheten eller familjehemmet 

(om familjen bestämmer detta). Detta upplevs som ett orosmoment då många vet hur svårt det 

är att få bostad och arbete. Barbod visar att han önskar bo själv men även medvetenhet kring 

svårigheterna att få en bostad. 

Nu har jag fått ett första kontrakt i (XX). Så jag var mycket orolig, jag har kompisar som 

fyller 21 och de har ingen lägenhet så de bor hos kompisar. Men jag har klarat mig, jag 

vill bo själv helt enkelt. Det känns bra. (Barbod) 
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Samir menade att vissa ungdomar tror sig få pengar från socialtjänsten men påpekade att det 

inte är så utan vid 21års ålder måste man själv ta ansvar. Han motiveras till detta av sina 

syskon som han önskar vara en bra förebild för.  

Vissa, ’nej vi får pengar från socialen, vi ska inte jobba vi ska inte gå till skolan’. Så är 

det inte. Efter du fyller 21, de sparkar ut dig, nu får du stå på dina egna ben det går inte att 

jag ska hjälpa dig. Jag vill också sitta hemma men det är inte bra för min framtid, jag 

måste vara en bra förebild för mina syskon och vänner, jag måste vara en bra förebild för 

mina framtida barn. (Samir)  

Yousef är medveten om sin situation och orolig för framtiden då han bara kan bo kvar i 

familjehemmet ett år till. Han menade dock att situationen varit annorlunda om han haft sin 

familj här.  

Just nu jag är jätteorolig om framtiden. Om jag hade min familj då jag var inte orolig, då 

efter examen jag kunde bo hos mina föräldrar tills jag kunde hitta jobb eller lägenhet. 

Men nu, den här familj jag bor hos är inte min riktiga familj. Så länge socialtjänsten 

betalar hon tar hand om mig, efteråt hon säger hejdå. (Yousef) 

Utöver bostadssituationen är de medvetna om arbetsmarknaden i Sverige och svårigheterna att 

få jobb. Således ter sig valet av gymnasiestudier vara ett taktiskt val för vidare 

arbetsmöjligheter samt bostad.  

Jag valde vård- och omsorgslinjen från början för jag var orolig för när jag fyller 21, där 

jag bor nu får man bo tills man fyller 21 och sen man får ingen hjälp, de säger ni får hitta 

själva, då man blir hemlös. Så jag valde vård- och omsorg, jag kunde inte så mycket men 

jag kunde lite. Jag vill jobba efter gymnasiet för att få lägenhet och sånt. (Barbod) 

Rashid menade att flytten till Sverige och vetskapen för vad som krävs att leva ett bra liv med 

arbete och bostad har gjort honom motiverad till studier. 

I hemlandet jag hade inga mål, jag visste inte vad jag skulle göra i framtiden, då var det 

svårt att gå till skolan. Men när jag kom hit jag visste vad jag måste göra för att lyckas, 

skolan, jobb. Det har påverkat mig mycket. […]Jag går i vård- och omsorgsprogrammet 

och det finns alltid jobb inom vård- och omsorg. (Rashid) 

Yousef skulle gärna vilja studera vidare på universitet men då han behövde lära sig svenska 

och engelska samtidigt i skolan prioriterade han svenskan. Detta har gjort att han inte har 

betyg och kunskaper i engelska, något som krävs för vidare studier. 
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På ett sätt kanske jag pluggar inte vidare på grund av engelska. I hemland jag kunde inte 

lära mig engelska och när jag kom hit då jag fokuserade bara på svenska. Det är svårt att 

samtidigt lära sig två språk. Om man vill plugga vidare de kräver mycket engelska. Helst 

jag ville bli idrottslärare och mattelärare men de båda kräver engelska och jag kommer 

inte klara, jag vet. Så efter gymnasiet jag måste jobba. Om jag hittar jobb. (Yousef) 

Yousef visar dock att han upplever situationen som svår. Han önskar inte fortsätta inom sitt 

studieområde men samtidigt saknar han erfarenhet för att få jobb. Även Yousef knyter an 

detta till 21 års dagen där han inte längre kommer att få stöttning från socialtjänsten.  

Snart jag fyller 20 år och sen efter 21 jag får inga pengar från socialen, då jag måste fixa 

lägenhet och jobb, så det går inte. Varje dag jag söker jobb men det finns inget. Ingen 

svarar, om de svarar de frågar om jag har erfarenhet, jag svarar nej jag har inte erfarenhet. 

Man måste börja från någonstans, det går inte utan. Och min linje som jag pluggar jag vill 

inte jobba inom bygg så det är jättesvårt. (Yousef) 

Informanterna visar på en medvetenhet om samhällssituationen ifråga om arbete och bostad 

och hur de själva måste lösa detta. Att fylla 21 år beskrivs som en tid när de lämnas åt sig 

själva. Där många andra i samhället kan flytta tillbaka hem och söka stöttning från föräldrar 

står de ensamma vilket bidrar till oro för framtiden gällande bostad, studier och arbete. 

Jag uppfattar att detta visar på den utsatta situation de är i då de inte följer den traditionella 

synen av ungdomstid eftersom att de tvingas lämna vid ung ålder samt inte kan flytta hem 

efter studierna (Jones, 2009). Deras vuxenblivande kan därför ses vara mer påtvingad på 

grund av migrationen samt ålderskategoriseringar i samhället som exempelvis tvingar dem till 

att lämna boendet vid en viss ålder. Inget av detta tar hänsyn till deras egna mognad eller 

känslor. Detta ställer stora krav på dem att vid 21 års ålder ha ordnat både arbete och bostad 

för att få tillvaron att gå ihop. De tycks tidigt börja planera för detta men det kan tänkas vara 

en oron för bostad och arbete kan tänkas vara en oro som är befogad. Skolsystemet och 

betygskraven kan ses vara uppbyggda för dem som följt den kronologiska skolordningen 

vilket kan förstås utifrån Yousefs saknad av betyg för att studera vidare. Detta försätter dem i 

en svår situation där de inte har möjlighet att studera vidare om de inte har betygen som krävs, 

något som sedan kan försvåra deras möjligheter för arbete, bostad och integrering.  

De har en önskan om att komma in i samhället och leva ett bra liv då det var detta som var 

skälet till flykten. Detta kan knytas an till det Hjern och Angel (2004) menar med att 

flyktingar som anländer i tonårsåldern ofta snabbt blir vuxna. Hessle (2009) menar att hjälp 

ofta sökes hos andra vuxna men om detta inte upplevs finnas tvingas de själva fatta besluten. 
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Vuxna beskrivs dock som några som försvinner efter en viss ålder där de inte längre har en 

god man efter 18 år, en kontaktperson efter att de har lämnat boendet eller 

familjehemskontakt efter 21 år. Även om många besöker boendena är inte kontakten lika 

lättillgänglig och de tvingas därför själva ta det ansvaret. Träningslägenheten kan ses uppfylla 

syftet där det är ett startskott i riktning att sedan vid 21 års ålder tvingas att helt lämna 

boendet och systemet. Boendeformen är dock mer inriktad mot lärande, något som de också 

behöver, men löser inte de problem som de upplever med bostad och arbete. 

Jones (2009) och Kåks (2015) menar att vuxenblivande börjar gå uppåt i åldern där individer 

studerar längre, skaffar familj och flyttar hemifrån senare. Jag uppfattar det dock som att 

denna förändring inte påverkar informanterna på samma sätt som jämnåriga. Informanterna 

upplevs inte ha samma möjligheter då de inte kan förlita sig på stöd från familjen. 

Föreställningen samt förändringen verkar således knutet till en viss syn på familjen som 

stöttande gällande ekonomi och bostad. Yousefs citat om att det varit skillnad om familjen 

bott i Sverige visar på betydelsen av familj och vad den som socialt nätverk innebär ifråga om 

stöttning. Familjehemmet tycks således inte erbjuda dessa möjligheter då han inte kan vara sig 

själv eller får den stöttning som ofta finns i en familj. Likaså har informanterna redan flyttat 

hemifrån och börjat arbeta vilket gör att de i tidig ålder är inne i vad som föreställs tillhöra 

vuxenblivande. Samtidigt bryter de mot denna föreställning då de fortfarande går i gymnasiet 

(Kåks, 2015).  

Informanternas vuxenblivande visar att processen är densamma som för andra ungdomar 

(Kåks, 2015) där de skapar sig en tillvaro och identitet utanför familjen, där de bor i egen 

lägenhet och söker arbete. Många ungdomar har dock större valmöjlighet gällande yrke samt 

när de väljer att flytta hemifrån än vad informanterna har (Kåks, 2007). Deras 

målmedvetenhet och insikt i sin situation, där de måste ansvara för framtiden, kan även vara 

det som Wallin och Ahlström (2005) lyfter fram där många ensamkommande, i jämförelse 

med dem som har anknytning i Sverige, i högre grad har sysselsättning. Där andra till viss del 

kan förlita sig på anknytningen måste dessa ungdomar själva ta ansvaret vilket de visar att de 

gör. De visar också på aktörskap i sina planer och tankar om framtiden (Zeiher, 2009; James, 

2009). Detta kan ses i att de gör aktiva val för sina gymnasiestudier för att sedan kunna få 

jobb något som även krävs för att kunna betala hyra på bostaden.   

7.6.1 Sammanfattning 
Informanterna visar på motivation samt initiativtagande till att organisera sin framtid där de 

önskar få ett bra liv, ett framtida arbete samt en trygg tillvaro. Samtidigt belyses en stor oro 
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och ovisshet där de är medvetna om bostads- och arbetsmarknaden samt deras eget ansvar att 

finna arbete och bostad. Detta kan ses ske utifrån en ålderskategorisering där de vid 21 års 

ålder oavsett egen mognad och färdigheter försätts i en situation där de måste organisera sin 

tillvaro. Systemet kan ses vara något som upplevs arbeta emot dem där de inte har betyg för 

vidare studier samtidigt som det är svårt att få arbete utan erfarenhet och högre utbildning. 

Framtiden ter sig därför oviss då de tvingas växa upp utan stöttning från ett socialt nätverk, 

något som många andra ungdomar förlitar sig på.  
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8. Tillhörighet och Vuxenblivande 
Studien ämnade bidra med ökad kunskap och förståelse i hur unga vuxna skapade känslan av 

ett hem på HVB samt möjligheter och hinder i vuxenblivande. I detta avsnitt förs en 

diskussion kring studiens resultat utifrån frågeställningarna där olika aspekter som 

uppkommit under analysen lyfts upp. 

8.1 Skapandet av ett hem och konfliktzoner 
Den tidigare forskningen samt informanterna visar på vikten samt önskan att skapa ett hem 

som ger en trygg tillvaro samt en möjlighet för identitetsskapande. Flera faktorer i 

ungdomarnas vardag på boendet visar att detta är möjligt såsom sociala nätverk samt 

möjligheten att vara sig själv. Samtidigt tydliggörs konfliktzoner som bryter denna upplevelse 

vilka bidrar till bristande kontroll och otrygghet i tillvaron. Ett tydligt aktörskap gör dock att 

de finner situationer och medel att forma en tillhörighet trots begränsningarna. 

8.1.1 Relationen mellan ungdomar och personal 
Relationen mellan ungdomar och personal uppfattas som betydelsefull för att känna 

tillhörighet. De andra ungdomarna skapar en social trygghet som syns i en kollektiv 

gemenskap, till exempelvis matlagning. Personalen uppfyller denna roll genom öppen dialog, 

engagemang samt omsorg. Ungdomarna visar på aktörskap i deras initiativtagande till dialog 

med personalen för att förbättra de situationer som upplevs begränsande (James, 2009). Det är 

därför viktigt att dessa försök blir respekterade och besvarade. Jag tolkar resultaten som att 

ungdomarnas föreställningar, traditioner och normer kan krocka med andra ungdomars samt 

personalens då dessa är sprungna ur individens familj och hemlandets samhällsstruktur. Det är 

viktigt att personalen får en större förståelse genom exempelvis utbildning om olika kulturer 

och erfarenheter samt hur dessa kan påverka tillhörigheten. Denna insikt kan leda till en bättre 

kontakt mellan ungdom och personal. Detta kan i sin tur delges andra ungdomar på boendet 

för större förståelse dem emellan.  

Ett hem samt tillhörighet formas utifrån egenkontroll och trygghet i de sociala nätverken som 

tillhör hemmet vilka skapas genom regelbundenheter samt förståelse för de sociala roller som 

finns i sammanhanget (Tyner, 2012; Holloway & Hubbard, 2001). Ungdomarna kan dock inte 

påverka vilka de placeras med eller vilken personal som arbetar på boendet. Boendet är utöver 

detta en plats där ungdomarna önskar skapa ett hem, men det är samtidigt personalens 

arbetsplats vilket kan tänkas förvirra de sociala rollerna i sammanhanget och vad man kan 

förvänta sig av varandra. Jag uppfattar det därför som att tillvaron formas och påverkas av de 

som befinner sig i sammanhanget (McDowell, 1999). Detta gäller personligheter på platsen 
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men kan även gälla det engagemang som olika personal lägger i boendet och dess ungdomar 

samt deras hänsyn för platsen som ungdomarnas hem. Mina slutsatser är därför att det är 

viktigt att skapa regelbundenheter i en verksamhet där strukturen är föränderlig och att det 

därför kan krävas tydliga direktiv i arbetsuppgifter samt insikt och förståelse i ungdomarnas 

tillvaro. Dessa ska således inte påverkas av förändringar i personalgruppen, olika personal på 

platsen eller boendesammansättningen utan vara relativt fasta för att tryggheten ska kunna 

infinna sig. Samtidigt måste en viss flexibilitet i verksamheten finnas för att kunna anpassa 

den efter de individer som finns, såsom i Rashids fall där reglerna lättades efter att några 

ungdomar hade flyttat ut.  

Att tidigt integrera nya ungdomar på boendet och stötta vid in-och utslussning kan skapa en 

balans och trygghet i en situation som de själva inte kan kontrollera. Det är närmast slumpen 

som avgör och därför är det viktigt att de som är på boendet, både ungdomar och personal, 

finner en plats där de kan tala öppet med varandra och skapa ett sammanhang där alla får 

utrymme att vara sig själva. Att se till individens behov och förståelse av sin tillvaro kan vara 

ett steg för att skapa en trygg kontakt till ungdomarna. För den enskilda personalen och 

ungdomen försvåras dock detta av den stora variation av personligheter som vistas på platsen 

samtidigt. Detta kan göra att det behövs flera olika handlingssätt i kontakt med ungdomarna 

och visar på den tids-och rumsliga aspekten på platsen som är högst föränderlig beroende på 

personal och ungdomar. 

Informanterna visar att tillhörighet och känslan av ett hem kan skapas på flera platser och 

variera i omfattning vilket personalen behöver förstå. Detta lyftes även upp av Denov och 

Akesson (2013) som centralt i personalens arbete. Barbod upplever boendet som ett hem men 

ville samtidigt inte befinna sig på boendet när han mådde dåligt. Yousef uppfattade det egna 

rummet som ett hem medan Samir istället upplevde att rummet orsakade oro. Känsla av ett 

hem verkar därigenom vara sammankopplat med mående där uppfattningen av boendet 

påverkas av ungdomens sinnesstämning. Jag drar slutsatsen att om varje individ blir 

respekterad, kan vara sig själv i en öppen dialog samt får ett bra bemötande ökar möjligheten 

för denna att känna trygghet i skapandet av en meningsfull plats, oavsett om detta är ett rum 

eller hela huset. Detta borde i sin tur öka möjligheterna för en bättre tillvaro för alla på 

boendet.  

Familjen och tillvaron på boendet är en påverkansfaktor för mående där ensamkommande 

kan uppleva känslor av mellan-landskap (Denov & Akesson, 2013). Resultaten visar att 

mående och känslor av tillhörighet kan verka positivt både för tiden på boendet samt 
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framtiden. Jag upplever det viktigt att ungdomarna får rätt stöttning för att hantera detta, något 

som täcker flera områden bland annat att underlätta kontakt med familjen. Det krävs även en 

kontaktperson som visar engagemang och som skapar en trygg tillvaro samt aktiviteter. Alla 

boenden kan inte placeras i områden med möjlighet för aktiviteter men då detta har lyfts fram 

av informanterna samt den tidigare forskningen som givande för bättre mående kan det vara 

bra att personalen underlättar aktiviteter och kontakt i vardagen med de resurser som finns 

tillgängliga. Här kan även kommunen underlätta för detta där de möjliggör aktiviteter i 

närområdet vilket även bidrar till integrering då ungdomarna lättare kan få en kontakt i 

samhället.  

8.1.2 Regler och kontroll 
Mycket av det informanterna sade tolkar jag som att de själva inte kan kontrollera de större 

besluten i sin tillvaro utan att det närmast är slumpen som avgör. Detta gäller allt från 

boendeplacering, boendesammansättning samt vilken kontaktperson och gode man de får. Att 

inte ha kontroll över sin egen tillvaro i det som ses som ett hem kan tänkas vara högst 

frustrerande, främst då det sker under en tid i livet som definieras av mer självständighet och 

egenkontroll (Jones, 2009, Kåks, 2015). De kan samtidigt ses ta kontroll över situationen 

såsom Cresswell (2015) beskriver att människan ofta gör i situationer av begränsningar för att 

skapa trygghet. De kan utifrån detta ses som sociala aktörer i sin tillvaro då de formar den 

utifrån samt trots de begränsningar som finns (James, 2009). Detta kan ses i att de önskar 

förändring exempelvis genom brev till chefen eller val av vänner som är mer likasinnade. 

Vikten att kunna vara sig själv är en del i att känna tillhörighet vilket även syns i skapandet av 

ett hem. Om detta inte upplevs ske på boendet kan det påverka upplevelsen av platsen, 

identitetsskapande samt de möjligheter som ungdomen upplever sig ha (Holloway & 

Hubbard, 2001; Lieberg, 2015). Ungdomstid på boendet resulterar i att det blir platsen där 

mycket av identitetsskapandet sker. Hur regler upplevs är därför en sådan diskussion som kan 

behöva föras för allas trygghet då de är en begränsning i ungdomens möjlighet att vara sig 

själv. Självklart behövs regler men de tycks även bidra till en övervakningskänsla som kan 

tänkas likna en institution. I de fall där regler upprättas kan syftet för dessa behöva förklaras. 

Jag tolkar reglerna kring köket som en konfliktzon som inte upplevs ha fått en tydlig 

förklaring beroende på boende. Rashid skapade en mening bakom reglerna där de användes 

för att strukturera upp vardagen vilket visar på ett visst aktörskap (James, 2009). Barbod och 

Samir upplevde reglerna som kontrollerande och begränsande vilket kan ha varit för att de 

inte förstod dem och därför krockade med deras bild av frihet i ett hem.  
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Matlagning beskrivs som en social aktivitet men även något som kan tolkas ge trygghet i form 

av kollektiva känslor och minnen från hemlandet (Kohli, 2006). På många boenden verkar 

personalen vara ansvarig för maten och när ungdomarna själva får laga mat blir det en social 

aktivitet med mat från hemlandet. Trots detta tycks det vara det område där flest regler 

skapas. Jag ser detta som en konfliktzon som begränsar ungdomarnas utrymme i 

sammanhanget. Samtidigt är de starkt engagerade i detta samt sociala aktörer där de finner 

vägar runt reglerna eller en förståelse i dem för att hantera denna begränsning (James, 2009). 

Att låta ungdomarna ta mer plats i köket kan skapa en social aktivitet mellan ungdomar och 

personal där förståelse och kunskap kan bli centralt. Dels ifråga om matkunskap men även 

mat från hemlandet och förståelse för varandras kulturer vilket kan verka positivt för känslan 

av tillhörighet.  

8.2 Vuxenblivande 
Deras vuxenblivande kan ses börja ske i en tidig ålder vilket resulterar i att de har mindre 

utrymme för vad som traditionellt kategoriseras som ungdomstid (Kåks, 2007;2015; Jones, 

2009). Samtidigt ses flera möjligheter i deras vuxenblivande. Möjligheterna ses i en 

organisering av tillvaron där mycket tycks vara en invänjnings- och mognadsprocess gällande 

ansvarstagande samt boende- och arbetssituation. Vuxenblivande ses ha en schematisk 

utveckling som börjar med förvirring och ensamhet för att sedan organiseras vilket leder till 

tryggare tillvaro. De söker och finner de resurser som behövs för att denna organisering ska 

ske såsom socialt nätverk, arbete och planering. Tvånget att bli vuxen och ta ansvar kan därför 

ses som en möjlighet om de i sin motivation finner medel och metoder som gör att de kan 

organisera sin tillvaro. Något som de alla aktivt arbetar för. Det kan dock tänkas kräva en hög 

grad av aktörskap för att denna organisering ska kunna ske (James, 2009; Zeiher, 2009). 

Flera faktorer agerar hinder i deras vuxenblivande såsom ålderskategoriseringar som leder till 

tidig och icke-självvald ensamhet samt ansvar. Vidare kan det ses finnas hinder i samhället 

exempelvis svårigheterna i att finna arbete, studier och bostad. Med utgångspunkt i deras 

ålder tvingas de mogna och växa upp fort då de tidigt måste ta ansvar för tillvaron. 

Ålderskategoriseringarna tycks inte vara framväxta ur deras föreställningar utan i 

myndighetssyfte, exempelvis hur gamla de får vara på boendet, när hjälpen minskar och när 

de måste lämna familjehemmet eller träningslägenheten. Jag tänker dock att det är en stor 

variation bland ungdomarna för huruvida dessa föreställningar överensstämmer med den egna 

uppfattningen av tillvaron. Exempelvis kan den egna processen skilja sig från dessa där de 

kan känna sig mogna för ett steg i utvecklingen tidigare eller att det är påtvingat för fort. De 
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kan vara mentalt redo men inte praktiskt då de kan sakna kunskapen och språket gällande 

myndighetskontakt, jobbsökande, planering och matlagning. Det är individens ansvar men det 

är även boendets ansvar att ha lärt ut detta, något som troligen varierar mellan olika boenden.  

Medan andra ungdomar i Sverige har fler möjligheter att välja när de ska flytta och då ofta får 

stöttning finns inte dessa möjligheter på samma sätt för ensamkommande ungdomar. Det är 

därför viktigt att underlätta förberedelserna och se hur samhället i längden kan hjälpa dem 

som önskar studera vidare. På detta sätt blir de även mer integrerade då de får fler möjligheter 

för vidare studier som kan leda till arbeta och bostad. Risken är att det annars sker som Kåks 

(2007) och Jones (2009) resonerar där beslut och positioner riskerar att stämplas som 

personliga misslyckanden istället för samhälleliga hinder. Detta kan även leda till att man inte 

undersöker andra bakomliggande orsaker, till varför exempelvis få studerar vidare, utan ser 

det som individuella misslyckanden. Deras svårigheter att vidareutbilda sig samt få arbete 

riskerar att ses som personliga misslyckanden där det istället är systemen som försvårar 

situationen. Systemen kan ses vara uppbyggda utifrån en homogen och linjär utveckling där 

du ska ha gått i skolan en viss tid och stått i bostadskö under vissa perioder. Detta kan öka 

risken för stigmatisering och marginalisering då ensamkommande ungdomar inte får samma 

möjligheter som många andra.  

Då vuxenblivande och mognad är högst personligt är det svårt att skaffa rigida rutiner för när 

ett visst steg bör ske. Jag drar dock slutsatsen att om det finns personer i de unga vuxnas 

närhet som de kan känna tillit till kan detta öka möjligheten för att ett visst steg sker i rätt tid 

eller att rätt resurser sätts in. Här är det viktigt att en kontaktperson samt gode man finns och 

visar omsorg och engagemang såsom exempelvis Barbod och Yousef beskriver det för att de 

ska känna denna tillit. Ett stabilt socialt nätverk som de kan finna stöttning hos kan underlätta 

övergångarna och visar på vikten att detta kan ha formats på boendet då de oftast är de längsta 

som funnits i ungdomens liv i det nya landet. Denna kontakt kanske inte kan fortgå en längre 

tid efter boendet men underlättar för övergången mellan boende och första tiden på egen hand. 

Samtidigt är det viktigt att myndigheterna kan ta viss hänsyn till de unga vuxnas ålder och 

mognad i beslutsprocessen då konsekvenserna annars kan bli svåra om de inte upplever sig 

klara av situationen.  

Den oro de känner för framtiden kan ses som en del av den process de gick igenom vid första 

flytten där sedan oron kom att brytas och vardagen organiseras. Det kan tänkas vara en sådan 

process som de går igenom nu ifråga om framtiden där flera upplever oro och ovisshet, något 

som kan lösa sig efter första jobbet, första egna lägenheten och ett tryggt socialt nätverk. 
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Hessle (2009) visar att det är en högre sysselsättningsgrad bland de som kommit ensamma än 

de som haft anhöriga i Sverige. Då informanterna är i samma situation och strävar efter att 

arbeta, kan Hessles resultat tänkas stärka deras möjligheter att få ett jobb i framtiden.  

8.3 Konklusion 
Boendena har i stort upplevts positivt och beskrivits i termer av ett hem. Boendet har ibland 

upplevts stökigt och kontrollerande men är platsen där de upplevts kunna forma en trygg 

tillvaro och tillhörighet. Detta har skett tack vare betydelsefulla sociala nätverk och möjlighet 

att vara sig själv. Ålderskategorierna utgör hinder i deras vuxenblivande då de styrs av 

samhälleliga föreställningar som inte är anpassade utifrån deras egna verkligheter och 

sammanhang. De är strikt åldersstyrda och påverkar ungdomarnas boendesituation samt 

tvingar dem till att tidigt ta ansvar för sin tillvaro. Detta skapar en oro för framtiden gällande 

jobb och bostad. Vuxenblivande tycks därför vara en komplex process där många händelser 

sker och beslut måste tas tidigt, vilket många andra ungdomar inte tvingas göra. Jag uppfattar 

det som att informanterna känner sig begränsade i sitt vuxenblivande något som beror på 

ålderskategorisering samt samhälleliga strukturer. På grund av detta får de inte samma 

möjligheter till studier samt arbete vilket i längden leder till svårigheter för att få en bostad 

som de tvingas att snabbt skaffa vid 21 års ålder. Trots att mycket är beroende på 

omständigheter som de inte kan styra över och som begränsar dem i deras sammanhang är de 

sociala aktörer och högst aktiva att forma hur tillvaron ska se ut. De visar på initiativtagande i 

allt från sociala relationer, organisering av tillvaron samt att finna de metoder och resurser 

som krävs för att känna tillhörighet både på boendet och efteråt, något som underlättar och 

möjliggör för identitetsskapande.  

I ljuset av den stora mängd asylsökande och de många nyöppnade boenden som krävts för att 

möta behovet är det intressant att fråga huruvida boendena och samhället möter ungdomarnas 

behov. Detta gäller praktiska saker men främst frågor som påverkar tryggheten. Tiden på 

boendet är betydelsefull inte bara medan de är där utan även formerande för framtiden och 

vuxenblivande. Det är därför viktigt att de rätta kunskaperna och resurserna finns vilket i 

längden kan bidra med fler integreringsmöjligheter ifråga om bostad, studier och jobb. Denna 

kunskap kan fås genom att personalen får utbildning i och förståelse för ungdomarnas kultur 

och erfarenheter. Det är vidare av vikt att se över hur boendesituationen organiseras och vilka 

möjligheter ungdomarna har att forma ungdomstiden på dagens boenden då det påverkar dem 

samt samhället i stort. Detta inkluderar att samhället ser över ungdomarnas möjlighet för en 

rättvis ungdomstid och vuxenblivande då strikta ålderskategorier och systemet kan hindra 
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deras utveckling och möjligheter i samhället. Detta är en problematik som ställer krav på 

samhället och något som med den stora mängd ensamkommande riskerar att öka. Det är inget 

lättlöst problem men om det fortgår kan det orsaka svårigheter då det blir en stor grupp som 

får svårt att komma in i samhället, få arbete och bostad.  

Studien önskade bidra med ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas boendesituation i 

HVB och hur de upplever tiden där samt efteråt. Den visar således på deras perspektiv, tankar 

och önskningar i utformningen av boendet samt vuxenblivande som kan påverka hur personal, 

myndigheter samt samhället i stort kan arbeta samt bemöta dem. Även om studien har ett 

begränsat urval informanter visar den på tendenser och faktorer som kan ses överensstämma 

med den tidigare forskningen samt de teoretiska begreppet. För att få ett till perspektiv skulle 

det för vidare forskning vara intressant att observera ungdomar på ett boende och få en 

uppfattning om hur de formar sin vardag samt prata med personal för att se vilka strukturer 

och upplevelser de ser i skapandet av ett hem. Vidare kunde ett bredare urval inkludera fler 

aspekter ifråga om nationalitet och kön något som denna studie haft en begränsning i. Något 

som jag inte trodde skulle beröras var den oro som informanterna upplever när de fyller 21 år 

och släpps från systemet. För vidare forskning skulle det därför vara intressant att se hur de 

unga vuxna formar sin tillvaro efter att de fyllt 21 år. Då alla informanter idag bor i 

Stockholm skulle det vidare vara intressant att se vilka hinder och möjligheter som utformar 

sig i en annan stad.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
Bakgrundsinformation 

Berätta om dig själv 

• Namn 
• Ålder? 
• Vilket land/område kommer du ifrån? 
• Hur gammal var du när du kom hit? 

Boendeinformation 

Berätta om dina erfarenheter på ett boende  

• Flera boenden? 
• Boendets namn och geografiska plats? 
• Hur många bodde där? Kön? 
• Hur var det att bo x-antal ungdomar tillsammans? 
• Hur länge hade du varit i Sverige innan du kom till boendet? 
• Kände du någon på boendet eller i staden innan?  

Social miljö och tillvaro på boendet  

Beskriv en vanlig dag på boendet 

• Hur såg en vanlig dag ut? 
• Vilka aktiviteter brukade ni göra?  

- Hur arrangerades dem? /Var ni med och bestämde? 
- Uppfattning? /betydelse?  

• Sociala relationer?  

När du bodde på boendet, hur upplevde du tiden på boendet då? / Vad tyckte du om boendet 
när du bodde där? 

• Hur såg kontakten med andra ungdomar ut?  
- Möjligheter och begränsningar (ex. språk, erfarenheter) 

• In- och utslussning? 
• Hur såg kontakten med personalen ut? 

- Samtalsmöjligheter 
- Kontaktperson  

• Kontakt med personer utanför boendet? 
• Hur har du upplevt kontakten med olika myndigheter? 
• Hade du någon kontakt med hemlandet/familjen? 

- Hur såg den ut?  
- Upplevelse av den?  

• (Hur har det här påverkat dig känslomässigt) 
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Lämnande av boende 

• Hur gammal var du när du lämnade boendet?  

När du ser tillbaka, hur upplever du tiden på boendet i efterhand? 

• Kontakt med boendet och ungdomarna idag?   
• Minns mest?  
• Hur såg utslussningen ut? 
• Hur upplevde du första tiden efter du flyttat från boendet? 

- Saknade mest? 
- Kunskap och förberedelser? 

Hur ser ditt liv ut efter tiden på boendet?  

• Form av boende? (eget? Delat? Familj?) 
• Social umgängeskrets idag 
• Vad gör du idag? (studerar? Arbetar?)  

Om du skulle ge råd till dig själva när du kom hit för X år sedan, vad skulle du säga då?  

• Alt. Förslag/ tips/ tankar till andra ungdomar/personal? 
• Vad har påverkat dig mest under åren du varit i Sverige? 
• Vad har gjort att du är där du är idag? 
• Framtidstankar? 

Tillägg? 
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Bilaga 2 
Samtyckesformulär 

 

Denna uppsats i barn- och ungdomsvetenskap på magisternivå syftar till att undersöka hur 
unga vuxna som kommit som ensamkommande ungdomar till Sverige upplevde tillvaron på 
HVB samt deras uppfattningar om att lämna HVB. Undersökningen kommer att bestå av en 
intervjuer med unga vuxna som under tonåren har bott på boende för ensamkommande 
ungdomar. Jag uppskattar att intervjun kommer att ta cirka 90 minuter.  

 
Medverkan i studien är frivillig och deltagaren kan när som helst under intervjun välja att 
avbryta sin medverkan utan förklaring. Inga personuppgifter eller namn kommer att 
presenteras i uppsatsen för att säkerställa informanternas samt boendet anonymitet. 
Personuppgifter som möjliggör identifiering av informanterna kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt enligt Personuppgiftslagen (1998: 204). Det insamlade 
materialet kommer bara att användas i syfte för studien. Resultaten från intervjuerna kommer 
att presenteras genom citat och analyser i magisteruppsatsen. De kommer även redovisas vid 
publikation på Uppsala Universitets databas DIVA. 

 
Medgivande 

Datum ______________________________________________________   

Underskrift _________________________________________________ 

 

Kontakt: Emma Ersblad   emma.ersblad.4496@student.uu.se  

Handledare: Tanja Joelsson  tanja.joelsson@edu.uu.se 

   018-4717627 

mailto:tanja.joelsson@edu.uu.se
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