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The Swedish child welfare system allows a possibility to place children in out-of-home-care. 

In 2016 a new form of placement was introduced: supported housing [stödboende]. The main 

purpose of a placement in supported housing is to prepare the residents – young people 

between the ages of 16 and 20 – for an independent life and living. Unaccompanied youths 

constitutes a category of service-users that has become relevant for placement in supported 

housing due to the assumption that they are in need of support-oriented rather that treatment- 

and care-oriented services. The purpose of this master’s thesis is to analyse how supported 

housing units for unaccompanied youths are organised and how the staff describe working to 

ensure the independence of the youths. To meet the purpose of the study, supported housing 

units in three Swedish municipalities have been studied through a total of 15 semi-structured 

interviews with section managers, unit managers, coordinators and staff. Supported housing 

for unaccompanied youths has been studied as an organisational idea which has been received 

and adopted in the municipalities. To understand how external pressure and internal processes 

influence the units and the work, an organisational perspective has been applied on the 

empirical material, through new institutionalism and Lipsky’s theory of street-level 

bureaucracies. From Said’s theory of orientalism the construction of “the other” is used as a 

complement to also understand how different constructions of residents and work with 

independency are expressed. The results of the study indicates that the organisation of the 

units and the work within them are highly affected by external factors, such as reduced 

economical resources and the situation in which many of the placed youths are still awaiting 

decisions on their asylum applications due to long processing times at the Swedish Migration 

Agency. This leads to great challenges both in terms of organisation and work. To meet the 

needs of the situation informal adjustments of routines and work are often made by both 

managers and staff. Concerning the work with independency, a division of three becomes 

visible: practical, societal and emotional/social independency. How the work is conducted 

seems to be influenced not only by the discretion of the staff, but also by whether or not the 

youths have received a residential permit. An important conclusion is the emergence of a 

construction of the “ideal” supported housing unit, where the placed youths can practice on 

standing on their own two feet in a safe environment. However there is also a parallel 

construction of “reality”, where challenges beyond the control of the staff and managers 

highly affect the units and the organisation of the work, including economical resources, the 

Swedish asylum politics, other social service actors, as well as the mental health of the placed 

youths.  
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1 Inledning  

År 2012 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att göra en översyn av Lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att analysera behov av förändringar och 

förtydligande i regelverket. Under uppdragstiden tillkom två tilläggsdirektiv: 1. Se över 

placeringsalternativen och föreslå nya sådana för barn och unga som vårdas utanför hemmet enligt 

Socialtjänstlagen och LVU; 2. Se över hur långsiktighet och stabilitet kan säkerställas för barn som 

långvarigt placeras utanför hemmet (SOU 2014:3, s. 15). Vid tidpunkten fanns tre 

placeringsalternativ: familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och jourhem (ibid:17). Dock 

uppmärksammade utredningen att det vuxit fram oreglerade placeringsformer i form av olika 

utslussningsalternativ från HVB. Dessa användes främst som ett led i att förbereda ungdomarna för 

att lämna en placering, och ofta för just ensamkommande ungdomar över 18 år. Framväxten av dem 

tolkades som ett uttryck för ett behov av fler lagreglerade placeringsalternativ. Av utredningen 

föreslogs således stödboende (SOU, 2014:3, s. 16, 231ff). 

          Den första januari 2016 infördes stödboende som placeringsalternativ i Socialtjänstlagen 

(SoL, 2001:453) och Socialtjänstförordningen (SoF, 2001:937). I propositionen (2015/16:43, s. 36) 

samt i Socialstyrelsens (2016a:1) meddelandeblad står att bakgrunden till införandet är behovet 

mindre ingripande placeringsalternativ där vårdinsatserna är såpass små att de inte motiverar en 

placering i HVB. I 6 kap. 1 § 3 punkten och andra stycket SoL står att ungdomar 16-20 år kan 

placeras i stödboende, men att barn i åldern 16-17 endast får tas emot om det föreligger särskilda 

skäl. Vad gäller målgrupp lyfts ensamkommande ungdomar som aktuell för placeringsformen. 

Detta eftersom en del av dem antas behöva ett mer självständigt boende och individanpassat stöd 

samt att de ofta är placerade under flera års tid (Prop. 2015/16:43, s. 37). 

 

2 Problemformulering 

I den här uppsatsen studeras kommunala stödboenden för ensamkommande ungdomar, det vill säga 

personer under 18 år som söker asyl i Sverige utan en legal vårdnadshavare (Migrationsverket, 

2017a). Majoriteten av de ensamkommande i Sverige har tidigare placerats i HVB (SOU 2014:3, s. 

231). I Socialstyrelsens (2016:7, 16) delrapport om stödboendeformen konstateras dock att 

kommunerna främst planerar sina nystartade stödboenden för just gruppen ensamkommande. 

Dessutom menar intervjupersonerna i delrapporten att det nya ersättningssystemet, som innebär att 

kommunerna får en lägre statlig ersättning för mottagandet och placering av ensamkommande, 

tvingar dem att ställa om sin verksamhet och i stor utsträckning börja placera i stödboenden. Detta 

eftersom kostnaden för en placering i stödboende beräknas vara lägre jämfört med HVB, vilket 

även omnämns i propositionen (2015/16:43, s. 59f). Enligt dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva 
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Johansson är sänkningen dessutom tänkt att uppmuntra kommunerna att starta billiga stödboenden 

istället för att placera de ensamkommande i dyra HVB-hem, eftersom de inte antas behöva omsorg i 

den grad som ges i HVB (Marmorstein & Forssblad, 2016). Således är det inte orimligt att anta att 

andelen ensamkommande som placeras i stödboenden kommer att öka parallellt med att andelen 

som placeras i HVB minskar.  

          I Sverige är placeringar utanför hemmet tänkta att vara tillfälliga lösningar tills barnet kan 

återförenas med sin biologiska familj (Backe-Hansen, Höjer, Sjöblom & Storø, 2013:198). 

Eftersom det ensamkommande barnets familj inte är närvarande blir återförening svår att arbeta 

mot. Syftet med en stödboendeplacering är dock ett annat: ”Det huvudsakliga syftet med den nya 

placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett 

självständigt boende och vuxenliv” (Prop. 2015/16:43, s. 36). I tidigare forskning av Söderqvist, 

Bülow och Sjöblom (2015:248f) kopplar personal i HVB för ensamkommande tydligt ihop 

ungdomarnas självständighet med begreppet integration. De ser det som sin uppgift att introducera 

och integrera ungdomarna i det ”svenska” samhället, och att detta är nödvändigt för att uppnå 

självständighet. Självständighet som begrepp förekommer även i nationella och internationella 

studier om ungdomar generellt som är på väg att lämna en placering (care leavers). Dessa studier 

lyfter bland annat vilka typer av stödbehov ungdomarna har och i vilken mån behoven uppfylls av 

de professionella (se bl.a. Höjer & Sjöblom, 2010, 2011, 2014; Roberts, Bradby, Ingold, Manzotti, 

Reeves & Liabo, 2017; Stein, 2014; Söderqvist, Bülow & Sjöblom, 2015). Höjer och Sjöblom 

(2014) har i en studie intervjuat 65 ungdomar som lämnat en placering utanför hemmet. De 

konstaterar att många av de intervjuade upplevde processen som väldigt hastig och att de i vissa fall 

bara hade några veckor på sig att förbereda sig. Dessutom stötte de även på hinder efteråt vad gäller 

att hitta ett jobb och att få stöd från de sociala myndigheterna (ibid:77ff). Gällande 

ensamkommande ungdomar som lämnar en placering lyfter Söderqvist (2014:51) att de utöver 

dessa generella hinder, även brottas med vad Söderqvist benämner som kulturellt bagage. Det 

kulturella bagaget verkar baseras på uppfattningar om vilka förmåner det medför att uppfattas som 

svensk, och ska delvis uppkomma i interaktionen mellan ungdomarna och boendepersonalen. 

          Då stödboendeformen är tänkt att förbereda för ett självständigt vuxenliv menar jag att det 

kan ses som en förlängning av processen att lämna en placering. I propositionen (2015/16:43, s. 36) 

står dessutom att stödboende kan fungera som en utsluss efter annan vård, även om det kan vara ett 

fristående placeringsalternativ. Eftersom tidigare forskning om att lämna en placering utanför 

hemmet har visat på svårigheter i att förbereda ungdomarna för ett självständigt liv (se bl.a. Höjer & 

Sjöblom, 2010, 2011, 2014; Roberts, Bradby, Ingold, Manzotti, Reeves & Liabo, 2017; Stein, 2014; 

Söderqvist, Bülow & Sjöblom, 2015; Wade & Dixon, 2006) är det av intresse att beskriva och 
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analysera hur de professionella i stödboenden uppfattar att de arbetar med de ensamkommande 

ungdomarnas självständighet. Vidare är stödboendeformen relativt ny i lagtext, även om olika 

utslussalternativ har använts för ensamkommande tidigare (SOU 2014:3, s. 233). I och med 

lagregleringen ställs dock krav på utformning av stödboendena, vilka går att finna i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 2016:56). I Socialstyrelsens delrapport 

(2016:17) framgår dock att flera kommuner efterfrågade stöd i tillämpning och svar på praktiska 

frågor. Dessutom uppgav många kommuner att de avvaktar Inspektionen för Vård och Omsorgs 

(IVO) inspektioner för att få reda på vad som gäller, och att de under tiden hoppas att de egna 

lösningarna är förenliga med regelverket. Mot den bakgrunden är det därför även av intresse att 

utforska hur olika kommuner har valt att utforma sina stödboenden, exempelvis sett till lokaler, 

bemanning, rutiner, målgrupp, genomförande av stöd samt kommunal organisation.
1
  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen studeras kommunalt drivna stödboendeverksamheter för ensamkommande ungdomar i 

tre kommuner. Uppsatsens syfte är att utifrån min tolkning av personal och chefers berättelser dels 

beskriva och genom analys skapa förståelse för hur stödboendeverksamheterna är utformade, dels 

analysera hur de anställda menar att de arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga.  

          För att uppnå syftet har följande frågeställningar varit vägledande: (1) Hur beskriver personal 

och chefer kommunernas stödboendeverksamheter för ensamkommande sett till utformning och 

arbete, och hur kan de beskrivningarna förstås? (2) Hur kan personal och chefers beskrivningar av 

och resonemang kring arbetet för att ungdomarna ska bli självständiga förstås? (3) Vilka 

möjligheter och utmaningar beskriver personal och chefer att det finns inom verksamheterna i 

relation till arbetet med ungdomarnas självständighet? 

 

2.2 Disposition 

I inledning och problemformulering har införandet av stödboende kopplat till gruppen 

ensamkommande ungdomar presenterats och problematiserats, följt av syfte och forskningsfrågor. 

Härefter följer en bakgrundsbeskrivning utifrån det svenska mottagandet av ensamkommande barn 

och en definition av begreppet samt en beskrivning av stödboende utifrån lagtext, proposition, 

föreskrift och meddelandeblad. I Tidigare forskning presenteras vald forskning inom området för 

ensamkommande barn och unga. Därefter redogörs för teoretiska utgångspunkter och begrepp. I 

kapitlet för metod förklaras studiens kvalitativa tillvägagångssätt, urval och etiska överväganden. I 

Resultat och analys presenteras och analyseras studiens empiri med hjälp av teoretiska begrepp, 

 
1 Dessa aspekter är främst baserade på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
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tidigare forskning och delar ur bakgrunden. I slutdiskussionen förs en diskussion kring studiens 

huvudsakliga resultat följt av en reflekterande diskussion utifrån legitimitet och vad som är att 

betrakta som legitimt gällande placering av ensamkommande ungdomar. Kapitlet avslutas med 

kritiska reflektioner utifrån uppsatsens resultat och förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

 

3 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs begreppet ensamkommande barn och hur det svenska mottagandet av 

gruppen är utformat. Därefter redogörs för hur den statliga ersättningen till kommuner för placering 

av ensamkommande barn ser ut. Vidare följer en beskrivning av vad ett stödboende ska vara, mot 

vilka målgrupper placeringsformen riktas samt vad som ska känneteckna utformning och arbetssätt. 

Beskrivningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 

2016:56) och propositionen 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga. 

Observera att samtliga delar i avsnittet utgår från hur det såg ut hösten/vintern 2017, det vill säga 

under den period då studiens empiri samlades in. Detta är av vikt att notera då ensamkommande för 

närvarande (2018) är en grupp som är högaktuell för bland annat asylpolitiska förändringar. 

 

3.1 Ensamkommande barn, svenskt mottagande och statlig ersättning 

Ensamkommande barn är enligt 1 b § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 

barn under 18 år som vid ankomst till Sverige saknar föräldrar eller annan vuxen som kan anses ha 

trätt i föräldrarnas ställe. Skälen till att de lämnar sitt ursprungsland för att söka asyl någon 

annanstans är många, däribland krig, våld, förföljelse, människohandel, ekonomisk utsatthet och 

bristande framtidsvisioner (Levinson, 2011). Även om de i juridisk mening betraktas som 

ensamkommande, har många av dem kvar sina vårdnadshavare i ursprungslandet. I vissa fall finns 

en väntande vårdnadshavare i det nya landet, medan det i andra fall är barnet som anländer först för 

att senare kunna ansöka om familjeåterförening och därmed på ett säkrare sätt kunna ta hit sin 

familj (Angel & Hjern, 2004:22ff). Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat 

de senaste decennierna (Keselman, 2013:106). Under år 2015 sökte hela 35 369 ensamkommande 

barn asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 2014 då antalet var 7049. Under 2016 och 2017 har 

antalet återigen minskat till 2199 respektive 1336 (Migrationsverket, 2017b). Minskningen har 

sannolikt sin förklaring i den förändrade politiska attityden gentemot asylsökande och ändringar i 
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lagen som bland annat inneburit skärpta asylskäl, tillfälliga uppehållstillstånd samt att möjligheten 

till familjeåterförening starkt begränsats. Likaså de inre gränskontrollerna mellan Danmark och 

Sverige samt stärkt bevakning av EU:s yttre gränser har gjort det svårare att ta sig in i Sverige 

respektive EU (Migrationsinfo, 2017; Parusel, 2016:89f). Till följd av ändringarna i Lag (2016:752) 

om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, har det stora antalet 

ensamkommande som sannolikt kommer få avslag uppmärksammats i både media och av nätverk 

som Ung i Sverige
2
 och Vi står inte ut!

3
 (se t.ex. Bergman, 2017; Lennartsson, 2016). 

          I Sverige ansvarar kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. Detta till skillnad 

från mottagandet av vuxna asylsökande och deras barn, som är den statliga myndigheten 

Migrationsverkets ansvar (Migrationsverket, 2017c). När ett ensamkommande barn ansöker om asyl 

ska barnet erbjudas tillfälligt boende i kommunen där barnet först kommer i kontakt med en svensk 

myndighet (ankomstkommun). Detta görs i avvaktan på att Migrationsverket anvisar barnet till en 

kommun som blir långsiktigt ansvarig för barnets omsorg och boende (anvisningskommun) 

(Migrationsverket, 2013). Under 2015-2016 gjordes en del tillfälliga undantag och omfördelningar 

vad gäller ankomst- och anvisningskommuner till följd av det stora antalet ensamkommande barn 

som kom till Sverige (Migrationsverket, 2015). Det är anvisningskommunens ansvar att i enighet 

med Socialtjänstlagen utreda barnets behov, besluta om insatser, ordna ett lämpligt boende och se 

till att barnet kan börja i skolan (Migrationsverket, 2017d). Kommunerna har sedan rätt till statlig 

ersättning för en del av de kostnader som kan uppstå vid mottagande av asylsökande. Från och med 

juli 2017 gäller ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga (Migrationsverket, 

2017e). Den ersättning som är av intresse för den här uppsatsen är den så kallade schablonen, som 

är 1 350 kronor per barn och dygn för ensamkommande (både asylsökande och uppehållstillstånd) 

under 18 år för insatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL (Migrationsverket, 2017f, 2017g). 

Tidigare var ersättningen 1 900 kronor per barn och dygn. För ensamkommande med 

uppehållstillstånd som kommit som minderåriga men som numera är över 18 år men under 21 år, är 

ersättningen 750 kronor per person och dygn och betalas ut för ungdomar som går i skolan och får 

studiestöd från CSN (Migrationsverket, 2017g). För ensamkommande asylsökande som hinner bli 

18 år ges istället ersättning för faktiska kostnader per person och dygn (Migrationsverket, 2017h).  

          Då uppsatsen är inriktad mot stödboende för ungdomar 16-20 år kommer främst begreppen 

ensamkommande ungdomar eller, när det är tydligt, ungdomar att användas. När ensamkommande 

 
2
 Ung i Sverige är ett nätverk bestående av unga afghanska personer som kommit till Sverige för att söka asyl, som vill stoppa 

utvisningarna till Afghanistan. Se: http://www.ungisverige.nu/ [2018-03-13] 
3 Vi står inte ut! Är ett nätverk med professionella och volontärer som är engagerade i ensamkommande barn och vill att de 
ensamkommande som varit i Sverige länge p.g.a Migrationsverkets långa handläggningstider ska få uppehållstillstånd. Se: 
http://vistarinteut.org/ [2018-03-13] 
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barn används åsyftas samtliga under 18 år. Med EKB-verksamheter åsyftas verksamheter riktade 

mot ensamkommande barn och ungdomar.  

 

3.2 Stödboendets målgrupp, utformning och arbete 

Målgruppen för stödboende är barn och unga 16-20 år. Barn i åldern 16-17 får endast tas emot om 

det föreligger särskilda skäl (6:1 SoL). Inför placering ska en individuell bedömning genomföras av 

en socialsekreterare med utgångspunkt i stödbehov och övriga omständigheter kring den unge. 

Behovet ska ställas i relation till stödboendets tillgång till personal, personalens kompetens och 

boendets utformning (4:1-2, HSLF-FS 2016:56). Dessutom ska hänsyn tas till den unges inställning 

(Prop. 2015/16:43, s. 38). Samtidigt som den individuella bedömningen betonas anges 

ensamkommande som aktuella för stödboende (ibid:37). Detta eftersom en del av dem är långvarigt 

placerade och antas behöva ett mer självständigt boende och individanpassat stöd. Trots att 

stödboendeformen också kan vara lämplig för andra målgrupper, visade Socialstyrelsens (2016b:16) 

delrapport att placeringsformen vid tidpunkten huvudsakligen användes för just ensamkommande.  

          I och med att stödboende numera är ett lagreglerat placeringsalternativ finns riktlinjer för 

utformning och arbete. Dessutom ska IVO genomföra årliga verksamhetsinspektioner (3:19 SoF). 

Insatsen syftar till att under trygga former förbereda ungdomen för ett självständigt boende och liv, 

vilket enligt Socialstyrelsens allmänna råd (5:1, HSLF-FS 2016:56) innebär att hen under tiden i 

stödboendet ska klara sin dagliga livsföring, fungera i skolan eller annan sysselsättning, hantera sin 

ekonomi, ha ett socialt nätverk och ha en meningsfull fritid. Placeringen kan sägas innefatta två 

delar, dels att disponera över ett eget boende och dels individuellt anpassat praktiskt och 

känslomässigt stöd (5:2, HSLF-FS 2016:56). Stödet kan exempelvis vara riktat mot daglig 

livsföring, samhällsinformation och medverkan i kontakter med samhällsaktörer. Boendena ska 

vidare vara hemlika och ha rum för boende, utrymme för tillagning/intag av måltider samt rum för 

personlig hygien (6:2, HSLF-FS 2016:56). För boendet och eventuella delade utrymmen bör det 

även finnas ordningsregler (ibid, s. 3). I de allmänna råden (ibid:4) står att boendet bör bestå av en 

egen lägenhet, men att ett eget rum i anslutning till delade utrymmen är möjligt. I Socialstyrelsens 

meddelandeblad (2016b:2) står även att boendet kan delas med en annan ungdom, så som syskon 

eller andra närstående som önskar bo tillsammans. I föreskrifterna (7:1, HSLF-FS 2016:56) står att 

det ska finnas särskilt avdelad personal vars huvudsakliga uppgift är att stödja de placerade. De 

allmänna råden (ibid:4) specificerar att personalen bör vara organiserad för att bidra till kontinuitet 

och förtroendefulla relationer. Enligt 7 kap. 2-3 §§ i samma föreskrift står att personalen dygnet 

runt ska kunna infinna sig på boendena utan oskäligt dröjsmål. I övrigt ska personal finnas på plats i 

den utsträckning som krävs med hänsyn till ungdomarnas behov och verksamhetens utformning. 
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4 Tidigare forskning  

Under det här avsnittet presenteras ett urval av tidigare forskning som är relevant för studiens 

ämnesområde. Eide (2005:21ff) menar att studier som rör ensamkommande barn kan delas in i tre 

områden: rättigheter, psykosocial situation och organisationsstudier. Både vid sökning efter och i 

presentationen av relevant forskning har indelningen varit vägledande. Först redogörs för synen på 

ensamkommande och vad den kan få för följder i asylprocessen och kommunalt mottagande. 

Därefter berörs gruppens psykosociala hälsa utifrån nationell och internationell forskning. Tredje 

och fjärde rubriken handlar om ungdomar som placeras i vård utanför hemmet - och sedan lämnar 

placeringen (care leavers). Här har även nationell och internationell forskning som generellt berör 

placerade ungdomar och ”care leavers” inkluderats. Således utgår jag från att de ensamkommande 

kan ha vissa gemensamma nämnare med andra placerade ungdomar. För att förtydliga används 

ensamkommande i de studier som specifikt handlar om dem. Viktigt att understryka är att den 

internationella forskningen är genomförd i länder som i vissa avseenden skiljer sig från Sverige 

(t.ex. välfärdssystem och mottagande av ensamkommande). Avslutningsvis berörs forskning om 

självständighet i relation till placerade ungdomar, vilket speglar uppsatsens frågeställningar. 

 

4.1 Synen på ensamkommande barn 

Synen på asylsökande barn och statusen de får i asylpolitiska system skiljer sig länder emellan och 

är enligt Vitus och Lindén (2013:79) en konsekvens av olika identitetsdiskurser. Skillnaden ligger i 

om det asylprövande landet främst betraktar dem som barn eller asylsökande. Diskursen som 

asylsökande innebär vissa rättigheter/skyldigheter som ligger i linje med landets lagar och system 

generellt (ibid:97f). Samtidigt fungerar den exkluderande, vilket syns när asylsökande betraktas 

som hot mot landets säkerhet och något staten behöver skydda sig mot (Hultén, 2006:99ff; 

Pickering, 2001:183f; Türk, 2003:120). Vuxna asylsökande har dessutom inte tillgång till samma 

välfärdssystem som svenska medborgare, exempelvis har de enbart rätt till akut hälso- och sjukvård 

(Migrationsverket, 2017i). Lundberg (2013:69) menar att många asylhandläggare är övertygande 

om att de flesta asylsökande i Sverige saknar asylskäl, vilket tyder på en misstänksamhetsdiskurs. 

Barn som främst ses som asylsökande kan därför komma att betraktas med misstro och som ett hot. 

Om de asylsökande barnen främst betraktas som barn får de istället tillgång till det andra barn i 

landet får, så som utbildning och sociala rättigheter (Vitus & Lidén, 2013:89, 98). 

          Vad gäller ensamkommande barn visar Stretmo (2014:135ff) hur de i norska och svenska 

policydokument skrivs fram som en särskilt sårbar, behövande och utsatt grupp. Detta medför att de 

ges speciella rättigheter i form av exempelvis god man, ett barnanpassat boende samt en snabbare 

asylprocess. Vidare lyfts hur ensamkommande konstrueras som en motsats till vuxna asylsökande, 
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vilket gör åldersfrågan central. Här återkommer misstaken i form av misstro mot barnets berättelse 

och den ålder som uppgivits (ibid:137ff). Frågan om ålder har debatterats väl de senaste åren och 

2016 gav den svenska regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska 

åldersbedömningar i asylärenden (Rättsmedicinalverket, 2017). Tidigare hade åldersbedömningarna 

främst gjorts i form av samtalsbaserade mognadsbedömningar (Stretmo, 2014:275). När 

Rättsmedicinalverket i maj 2017 offentliggjorde statistik från de första åldersbedömningarna visade 

det sig att de i en majoritet av ärendena bedömt att personen i fråga var över 18 år. Det är dock 

viktigt att understryka att det pågår en parallell debatt där professionella starkt kritiserar både 

bedömningarnas faktiska tillförlitlighet och den etiskt svåra situation som bedömande läkare 

försätts i (se t.ex. Hjern & Ascher, 2017; Tamsen, 2017).           

          Synen på ensamkommande barn påverkar inte bara asylprocessen samt rättigheter och 

skyldigheter. Stretmo och Melander (2013:19) visar i en rapport om ensamkommande barn som 

kom till göteborgsregionen under 2008 att det finns två förhållningssätt inom det kommunala 

mottagandet. Om barnet betraktas som annorlunda gentemot andra barn anses det ha särskilda 

behov. Det får konsekvenser i form av att boendeplaceringarna i högre utsträckning kännetecknas 

av personal som vill skapa och upprätthålla fasta regler och ramar för barnen. Samtidigt verkar 

synsättet medföra att det blir lättare att markera professionell distans och inte bli alltför emotionellt 

involverad. Ses barnet istället som vilket barn som helst hamnar omvårdnad och stöd i fokus. Detta 

synsätt verkar innebära en större känslomässig ambivalens för de professionella, exempelvis när 

barnet ska slussas vidare eller får avslag på sin asylansökan. Ambivalensen verkar kunna hanteras 

genom att låta den professionella relationen bli mer nära och ömsesidig (ibid.). 

 

4.2 Ensamkommandes psykosociala situation  

Ensamkommande barns psykiska hälsa har lyfts i flera studier som visar att de oftare uppvisar 

psykisk ohälsa i form av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom (se t.ex. Derluyn & 

Broekaert, 2007:148ff; Hodes et al., 2008:727ff). Dessutom är risken större, jämfört med andra 

asylsökande barn, att de i ursprungslandet eller under resan har utsatts för traumatiska händelser 

(Derluyn, Mels & Broekaert, 2009:293f). Detta medför en risk att utveckla psykisk ohälsa även 

efter att den omedelbara faran är över (Derluyn & Broekaert, 2007:730). En norsk studie av Seglem, 

Oppedal och Raeder (2011:461) visade dessutom att höga nivåer av traumatisk stress hos 

ensamkommande ungdomar kan kvarstå även efter drygt tre år i det nya landet. För de ungdomar 

som ännu inte vet om de får uppehållstillstånd beskrivs situationen som psykiskt påfrestande och 

som en källa till ångest (Lundberg & Dahlquist, 2012:63, 70). I en brittisk studie av 

ensamkommande framhålls dessutom att tillfälliga uppehållstillstånd bidrar till osäkerhet och 
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svårigheter för ungdomarna att skapa en positiv bild av sig själva och sin framtid (Devenney, 

2017:1319). Tidigare forskning har även visat att ensamkommande ofta upplevelser ensamhet och 

isolering, som sannolikt beror på förlusten av sociala relationer, familj och hem (se t.ex. Groark, 

Sclare & Raval, 2011; Kalverboer et al., 2017; Kohli & Mather, 2003; Wernesjö, 2011). 

Upplevelserna ställs på sin spets i mötet med det omgivande samhället och dess hinder: 

språkbarriärer, svårigheter att få arbete och knyta sociala kontakter samt okunskap om hur samhället 

fungerar. Upplevelsen av att tillhöra en etnisk minoritet verkar också kunna bidra (Söderqvist, 

2014:46f). Samtidigt menar Herz och Lalander (2017:6) att samhällets kategorisering av dem som 

ensamma kan bidra till upplevelsen då de ständigt måste förhålla sig till den tilldelade identiteten.  

 

4.3 Att vara placerad...  

År 1902 infördes i svensk lag möjligheten för sociala myndigheter att omhänderta barn och vårda 

dem utanför hemmet. I nuvarande lagstiftning finns ett tydligt barn- och familjerättsperspektiv, där 

samarbetet med barnets föräldrar ska eftersträvas. Placeringarna är dessutom tänkta som tillfälliga 

lösningar tills barnet kan återförenas med sin biologiska familj (Backe-Hansen, Höjer, Sjöblom & 

Storø, 2013:198). Då det ensamkommande barnets familj inte är närvarande och familjeåterförening 

har begränsats (se Bakgrund), blir återföreningen svår att uppnå. Tidigare forskning av Hessle 

(2009:142) har dock visat att kontakt med familjen fungerar som en gynnsam anknytningsgrund i 

ensamkommandes socialisation och etablering i Sverige. Kontakten kan då ske genom exempelvis 

telefonsamtal, Skype eller sociala medier (Herz & Lalander, 2017; Stretmo & Melander, 2013). 

          Åtminstone fram till införandet av stödboende placerades ensamkommande ungdomar 

framför allt i HVB (SOU 2014:3, s. 231). En studie av Stretmo och Melander (2013:91) visade att 

det ungdomarna önskade få från relationen till boendepersonalen var socialt stöd, praktisk omsorg, 

information om och vägledning i samhället samt praktiskt och känslomässigt stöd. Författarna drar 

även slutsatsen att det kommunala mottagandet måste skapa förutsättningar för ”brobyggande 

aktiviteter” där ungdomarna kan skapa relationer till ”svenskar” och komma in i civilsamhället 

(ibid:88f). Gällande arbetet på HVB-hem för ensamkommande visar Söderqvist, Sjöblom och 

Bülow (2016:595) att personalen ser boendet som ungdomarnas hem. De jämför boendesituationen 

med en konstruktion av ett idealt hem, utifrån personalens privata hem och uppfattningar om ett 

”svenskt hem”. Det ideala hemmet är dock svårt att förverkliga till följd av strukturella 

förutsättningar och åsiktsskillnader mellan personalen, ungdomarna och ungdomarnas gode män. 

          I en internationell studie av Kalverboer med flera (2017) om placeringsformer för 

ensamkommande i Nederländerna görs ett försök att avgöra vilken placeringsform som är bäst sett 

ur ungdomarnas perspektiv. Studien visar att de som placerats i familjehem ser mer positivt på sina 

liv, mår bättre, har en högre materiell standard, har en positivare syn på utbildning och har större 
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möjligheter att utveckla känslomässiga band till sina vårdgivare. Familjehemmen verkar även 

fungera som en källa för styrka och motståndskraft (resilience) samt i högre utsträckning leda till att 

barnen och ungdomarna kände sig accepterade i det nederländska samhället och hade nederländska 

vänner (ibid: 592ff). De som bodde i ungdomsboenden i anslutning till flyktingförläggningar hade 

minst positiv syn på livet, kände sig ledsna och vilsna samt såg sig som utstötta i samhället. 

Ungdomarna hade även dålig skolnärvaro till följd av bristande vuxenstöd samt pratade i högre 

utsträckning om andra boendes drogmissbruk (ibid:594). De ungdomar som bodde i ”small living 

group houses” och ”small living unit houses” (att betrakta som motsvarigheter till HVB respektive 

stödboende) var inte missnöjda i samma utsträckning som den föregående gruppen, men saknade 

samtidigt ofta känslomässiga band och socialt stöd från vuxna. Jämfört med de i familjehem 

upplevde de i högre utsträckning att de var exkluderade från det nederländska samhället (ibid.).  

          Gällande placeringstiden visar flera internationella studier att miljöer där ensamkommande 

får en hög grad av stöd och omvårdnad ger bäst resultat (se t.ex. Nidos, 2015; Ní Raghallaigh, 2013; 

Wade, 2011; Wade et al., 2012), vilket även bekräftas av de två föregående studierna.  

 

4.4 ...och sedan lämna en placering utanför hemmet 

Ensamkommande kan sägas lämna en placering när ungdomen: 1. Är minst 18 år och bedöms redo 

(vården ska upphöra senast vid 21 år ålder, 21 § 3 st. LVU); 2. Återförenas med sin biologiska 

familj; 3. Av någon anledning avviker; 4. Får avslag på sin asylansökan (Socialstyrelsen, 2013:19, 

35; Sundqvist et al., 2015). Det här avsnittet tar främst upp den process som tar vid när ungdomen 

blir såpass gammal att det är dags att förbereda hen för att lämna placeringen. Först ägnas dock 

några rader åt när placerade ungdomar får avslag. Sundqvist med flera (2015:914f) lyfter i sin studie 

om professionellas samverkansmönster vid avslagsbeslut att det finns stora oklarheter kring hur det 

egentligen ska gå till och vilka professionella som ska vara inblandade, vilket leder till svårigheter i 

att uppfylla kraven om effektivitet och värdighet. Vidare lyfter Eide och Hjern (2013:666) det etiska 

dilemma personal står inför när de förväntas bemöta ensamkommande med uppehållstillstånd 

parallellt med de som ska utvisas – en vardag för de som arbetar med gruppen.  

          Generellt om placerade ungdomar kan sägas att perioden de spenderar i samhällsvård och 

perioden efteråt sannolikt påverkar deras framtidsmöjligheter (Sallnäs & Vinnerljung, 2009:40; 

Wade & Dixon, 2006:201, 207). Dessutom finns en ökad risk för psykisk ohälsa i gruppen (Dixon, 

2008:215). Höjer och Sjöblom (2010:118) konstaterar att det stöd en ungdom får när denne lämnar 

en placering kan vara avgörande för det fortsatta vuxenlivet. I deras studie lyfter de 16 ungdomars 

upplevelse av övergången mellan placering och ett självständigt vuxenliv. Ungdomarna efterfrågar 

råd och stöd vad gäller ekonomi (vardaglig och långsiktig), praktiska saker (laga saker i lägenheten, 
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fylla i blanketter, kontakt med myndigheter), råd om utbildningsmöjligheter, att hitta någonstans att 

bo samt emotionellt stöd (ibid:122f). Generellt kan sägas att visst stöd verkade ges på dessa 

punkter, men sällan i önskad omfattning. Det emotionella stödet upplevdes dessutom som villkorat 

då det var kopplat till personal på det boende de skulle lämna, vilket kan leda till att ungdomarna 

hamnar i en situation utan stöd från varken föräldrar eller professionella när de lämnar placeringen 

(ibid:123ff). Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2016:596) visar dessutom att boendepersonal 

uppfattar att de utgör några av de få sociala kontakter ensamkommande ungdomarna har, och att 

gränsen för när/om kontakten ska upphöra efter en placering är svårdragen. Således verkar det 

finnas ett glapp mellan efterfrågat och faktiskt stöd (Höjer och Sjöblom, 2010:123ff). Aspekterna 

återkommer i en studie av Höjer och Sjöblom (2014:77ff) där majoriteten av de 65 intervjuade 

ungdomarna inte anser att det professionella stödet de fått under processen varit tillräckligt.  

          Ytterligare en aspekt som återkommer i de nämnda studierna ovan är att ungdomarna 

upplevde övergången mellan placering och vuxenliv som abrupt (Höjer & Sjöblom, 2010:124, 

2014:77). Detta ligger i linje med internationell forskning som har uppmärksammat att placerade 

ungdomar löper en större risk för social exkludering eftersom de till mångt och mycket ska klara av 

övergången från placering till vuxenliv på egen hand samt under en mycket kortare period än andra 

ungdomar (Biehal & Wade, 1996; Cashmore & Paxman, 2006; Stein, 2006; Wade & Dixon, 2006). 

Backe-Hansen, Sjöblom och Storø (2013:200) drar dessutom i sin jämförande studie mellan 

systemen i Sverige och Norge slutsatsen att ungdomar som placerats i familjehem eller HVB är i 

behov av förlängt stöd även efter att de lämnat sin placering. Detta kan ställas i relation till 

ytterligare forskning av Höjer och Sjöblom (2011:2452ff) som visar att svenska socialkontor sällan 

hade rutiner för hur professionella ska arbeta med ungdomar som är på väg att lämna en placering.  

          Vad gäller ensamkommande som lämnar en placering menar Söderqvist (2014:51) att det 

förutom de svårigheter de flesta tidigare placerade ungdomar tampas med, finns ytterligare en 

dimension relaterad till dem som grupp. Söderqvist benämner det som kulturellt bagage; något som 

baseras på tankar om ”svenskhet”, som delvis verkar skapas i interaktionen mellan ungdomarna och 

boendepersonalen. Vidare menar Söderqvist (ibid:49f) att ungdomarna ständigt försöker förhålla sig 

till denna ”svenskhet” i strävan att passa in i olika situationer, och att det vid misslyckande leder till 

känslor av frustration. Frågan om identitet och hur ensamkommande ungdomar skapar och förhåller 

sig till sin identitet återkommer i flera studier. Devenney (2017:1313ff), som har intervjuat 18 

ensamkommande ”care leavers” i Storbritannien, skriver om betydelsen av att de ges möjlighet att 

sammankoppla dåtid, nutid och framtid för att kunna se positivt på framtiden. Denna process kunde 

dock störas av faktorer som om ungdomen fått uppehållstillstånd eller inte och huruvida det var 

permanent eller tillfälligt, där de som saknade uppehållstillstånd hade svårare att se en framtid 
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överhuvudtaget. Liknande resultat redovisas i en svensk studie av Lundberg och Dahlquist (2012). I 

deras studie med 26 ensamkommande ungdomar visade det sig att främst de med uppehållstillstånd 

såg skolan som en viktig framtidsinvestering och en plats där de kunde lära sig svenska. För de i 

asylprocessen framstod framtiden som oklar och situationen verkade vara såpass oroande att det var 

svårt för dem att tänka på skolan och framtiden (ibid:67, 70f).  

          Sett från de professionellas perspektiv har Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015) studerat 

hur boendepersonal ser på ensamkommandes process i att lämna en placering. En aspekt som lyfts 

är svårigheten att anlägga ett individuellt arbetssätt på individens process eftersom personal ständigt 

verkar träffa och arbeta med dem i grupp. Det medför att placeringstiden samt processen att lämna 

bygger på kollektiva arbetsmetoder snarare än individuellt anpassade arbetssätt (ibid:250f).  

 

4.5 Självständighet 

Mallet (2004:78) skriver att det i västerländska samhällen finns en förväntan om att ungdomar ska 

bli allt mer självständiga och slutligen flytta till ett eget boende när de nått en viss ålder. Wernesjö 

(2015:452) menar att ensamkommande ungdomar befinner sig i övergången mellan att betraktas 

som barn eller vuxna, vilket innebär att de förväntas bli allt mer självständiga. I tidigare nämnda 

studie av Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015) framkommer att professionella på boenden för 

ensamkommande ser det som sin uppgift att lotsa ungdomarna till självständighet, oavsett hur långt 

i processen de kommit. Det kan relateras till de övergripande målen i de ungdomarnas individuella 

utvecklingsplaner, som skrivs av socialsekreterare och boendepersonal, som är just självständighet, 

att ansvara för den egna situationen och att rustas för framtiden (Gustafsson, Fioretos & Nordström, 

2013:294). Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015:248f) visar att de professionella som arbetar med 

ensamkommande ungdomar i en process mot självständighet ofta kopplar begreppet till integration, 

vilket syns i ett fokus på att introducera dem för det ”svenska” samhället. Samtidigt läggs ett stort 

ansvar på ungdomarna. Även om de professionella har idéer om hur integrationen ska gå till, 

exempelvis genom att hitta sociala arenor där de kan lära känna andra människor, menar de att 

mycket är upp till ungdomarna själva. De intervjuade framhåller att integration är en svår uppgift 

för ungdomarna, men menar att hur väl de lyckas främst beror på attityd och beteende (ibid:249).  

          Målet om självständighet lyfts även för placerade ungdomar generellt i en internationell 

studie av Mendes (2005). Mendes menar att självständighetsprocessen för ungdomar som inte varit 

placerade vanligtvis sker under en längre period då de kan återvända till föräldrahemmet flera 

gånger. För placerade ungdomar är perioden förkortad och föräldrastöd saknas ofta, vilket kräver ett 

utarbetat professionellt stöd för att ungdomarna ska lyckas att bli självständiga (ibid:52, 60). En 

liknande slutsats dras av Andersson (2008:127) som i en omfattande studie följt personer som tidigt 
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under barndomen placerats i samhällsvård fram till 30-årsåldern. Hon konstaterar att de sannolikt 

skulle behöva insatser och stöd även efteråt och i vuxen ålder.  

 

4.6 Sammanfattning 

Kort sammanfattat konstateras att: 1. Synen på asylsökande och ensamkommande ungdomar 

sannolikt påverkar asylprocessen och det kommunala mottagandet, dels beroende på om de 

betraktas som barn eller som asylsökande och dels i och med den misstänksamhetsdiskurs som 

finns gentemot asylsökande; 2. Ensamkommande ungdomar till följd av sin situation löper en ökad 

risk för psykisk ohälsa och psykosocial problematik; 3. Placerade ensamkommande ungdomar 

efterfrågar socialt stöd, praktisk omsorg, vägledning i samhället samt praktiskt och känslomässigt 

stöd, och att placeringar med en hög grad av stöd och omsorg verkar ge bäst resultat för 

ungdomarna; 4. Ensamkommande ungdomar upplever att de måste förhålla sig till 

boendepersonalens konstruktion av ”svenskhet” när de ska lämna placeringen; 5. Ensamkommande 

ungdomar kan ha svårt att finna motivation för framtiden när de befinner sig i en oviss asylprocess; 

6. Självständighet för ensamkommande kan förstås utifrån integration, det vill säga en tanke om att 

de ska introduceras och integreras i samhället för att kunna bli självständiga.  

          Den tidigare forskningen är inte helt lik den studie som genomförts för den här uppsatsen. 

Däremot kan paralleller dras till bland annat Söderqvist, Bülow och Sjöbloms (2015:248f) studie 

kring hur boendepersonal i HVB kopplar samman ungdomarnas självständighet med integration. 

Likaså Söderqvist, Sjöblom och Bülows (2016:595) konstaterande att möjligheten att utforma HVB 

för ensamkommande efter personalens uppfattning om hemlika förhållanden begränsas av 

strukturella förutsättningar. Även de flertalet studier som berör olika typer av stöd under och efter 

en placering lyfter aspekter som är av intresse i min studie, det vill säga hur stödet är utformat. 
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5 Teoretiska utgångspunkter  

I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som används vid analysen. Dessa är 

främst organisationsteoretiska då studiens fokus är mellan- och inomorganisatoriska processer. 

Även konstruktionen av ”den andre” utifrån Saids teori om orientalism används för att förstå 

konstruktioner av målgruppen. Därefter förs en kortare diskussion rörande begränsningar i teorierna 

i syfte att klargöra mitt förhållningssätt. 

 

5.1 Nyinstitutionell teori 

Inom organisationsteori finns olika synsätt på hur organisationer inom samma fält förhåller sig till 

varandra och den samhälleliga kontexten. En utgångspunkt inom nyinstitutionell teori är att 

organisationer är i samspel med den föränderliga omgivningen och således blir känsliga för olika 

former av yttre tryck. De förstås inte som autonoma slutna system - istället påverkas de av andra 

organisationer inom samma fält (DiMaggio & Powell, 1983; Johansson, 2006:18ff).  

 

5.1.1  Organisatoriska fält  

Organisation som begrepp bör förstås i relation till begreppet institution. Jag utgår från Ahrne och 

Papakostas (2014:47ff) som menar att institutioner ska förstås som normativa och reglerande 

strukturer eller symboliska system som ger uttryck för kollektivt delade uppfattningar vilka är mer 

eller mindre uttalade, medvetna, tydliga och synliga. En organisation däremot är en aktör bestående 

av människor som inom organisationen utför kollektiva, koordinerade handlingar. Utifrån det 

resonemanget ska stödboendeverksamheterna förstås som anställd personal med uppgift att inom 

ramen för verksamheten ordna boende för ungdomarna och förbereda dem för ett självständigt 

boende och liv (se rubrik 3.2). Dock existerar inte organisationerna i ett vakuum, utan påverkas av 

den institutionella föreställningen av hur de ska fungera (ibid.). Gällande stödboende för 

ensamkommande skulle den institutionella miljön kunna förstås utifrån dels strukturer av 

mottagande av asylsökande och dels utformning av den sociala barnavården. Den kontext 

organisationer med liknande syfte befinner sig i och interagerar inom kallas för organisatoriska fält 

(DiMaggio & Powell, 1983, 1991). I sammanhanget kan begreppet användas för att belysa de 

kontextuella villkor stödboendena verkar inom. För att ett organisatoriskt fält ska etableras krävs att 

det genomgår en institutionaliseringsprocess där organisationerna inom fältet anpassar sig till 

institutionaliserade regler och strukturer i takt med att fältet etableras. Processen innebär att 

organisationerna anpassar sig efter yttre samhälleliga krav och därmed likriktas sett till yttre och 

inre strukturer. Genom processen uppnås även legitimitet (DiMaggio & Powell, 1991:12ff). Inom 

svensk forskning betraktas ofta fälten som sociala kontexter inom vilka enskilda organisationer 
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formar sin identitet. Kontexterna uppfattas som föränderliga; definitionerna av fältet kan ändras och 

dess gränser flyttas samtidigt som nya kan tillkomma (Johansson, 2006:28). Min utgångspunkt är 

att fältet ska förstås som en social konstruktion utan givna gränser, där institutionaliseringen är den 

process inom vilken konstruktionen skapas (jmf. Johansson, 2002:141).  

 

5.1.2  Spridning av idén om stödboende och isomorfism 

De senaste årens förändringar inom det organisatoriska fältet för ensamkommande kan förstås 

utifrån de politiska beslut och den samhälleliga och globala kontext som beskrivits tidigare i 

problemformulering och bakgrund. Den organisatoriska förändringen i form av införandet av 

stödboende kan samtidigt förstås som en materialisering av en idé. Från början existerar dessa idéer 

i omgivande idémässiga kontexter, och reser mellan olika lokala sammanhang (Czarniawska & 

Joerges, 1996, 1998). För att en idé ska kunna lämna det lokala sammanhanget krävs att den 

objektiveras, det vill säga blir till ett objekt i form av exempelvis en text. Då avkontextualiseras 

(urbäddas) idén; de lokala omständigheterna avskiljs och kvar blir de allmänna dragen. När idén 

anammas i ett nytt sammanhang blir den återinbäddad och fylls ut med lokala särdrag och översätts 

efter förutsättningar i den lokala kontexten (jmf. Johansson, 2006:30f). Min utgångspunkt är att 

stödboende för ensamkommande är en sådan idé som genom Socialstyrelsens meddelandeblad och 

efterföljande föreskrifter objektiverats. Idén har sedan återinbäddats i de tre studerade kommunerna, 

där den har översatts och tolkats för gruppen ensamkommande utifrån kommunernas lokala 

kontexter och förutsättningar. Det är de utformningarna som studeras i uppsatsen. 

          Ytterligare en aspekt av idéns etablering är hur det kommer sig att kommunerna valde att 

anamma idén, vilket analyseras utifrån institutionell isomorfism. DiMaggio och Powell (1991:65ff) 

beskriver likriktningen av organisationer inom samma fält dels utifrån att de tävlar om resurser och 

dels utifrån att organisationerna vill vinna politisk makt, institutionell legitimitet och uppfattas som 

ekonomiskt och socialt kvalificerade. Processen benämns som institutionell isomorfism, och finns i 

tre former: tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism är ett resultat av formella och 

informella krav som ställs på organisationen av andra organisationer med makt, exempelvis genom 

lagar och regleringar. Den kan även uppstå till följd av samhälleliga förväntningar på hur 

organisationen ska fungera (ibid:67f). Mimetisk isomorfism är sprungen ur osäkerhet, som får 

organisationer att efterlikna andra inom fältet som uppfattas som mer legitima och lyckade. Detta 

kan ske internt genom att personal för med sig idéer från tidigare arbetsplatser (ibid:69f). Normativ 

isomorfism härstammar framför allt från professionen, genom liknande formella utbildningar eller 

professionella nätverk där modeller och metoder sprids (ibid:70f). DiMaggio och Powell (1991:73) 
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menar att samtliga isomorfiska processer kan fortgå även vid avsaknad av bevis för effektiviteten, 

eftersom processerna i sig öknar legitimiteten. 

 

5.1.3  Rationaliserade myter och frikopplingar 

I likhet med institutionell isomorfism menar Meyer och Rowan (1977, 1991) att organisationer 

anpassar sig till praktiker och procedurer som redan är etablerade inom fältet. Dessa ses som 

institutionaliserade regler, så kallade rationaliserade myter, och står för etablerade idéer om hur det 

moderna samhället ska fungera.
4
 Genom att anamma dessa belönas organisationen med legitimitet 

och resurser – oberoende av om arbetet är effektivt eller inte. De rationaliserade myterna krockar 

ofta med effektivitetskriteriet, vilket kan innebära att arbetet får helt andra utgångar i praktiken. 

Meyer och Rowan (1991:56) menar att det finns flera sätt för organisationen att bemöta detta. Om 

organisationen hävdar att andra sätt är effektivare, kan problem uppstå om effektiviteten inte går att 

styrka vilket leder till minskad stabilitet och färre resurser. Att istället arbeta enligt myterna räcker 

inte heller då organisationen dessutom måste ge sken av att myten de facto fungerar. Om 

organisationen medger att strukturen är inkonsekvent med kraven som ställs på arbetet förnekas 

myten, vilket skadar legitimiteten. Inte heller lovord om framtida reformer ger önskvärda 

konsekvenser eftersom påståendet underkänner nuvarande läge. Meyer och Rowan (ibid:57) hävdar 

att organisationens struktur istället frikopplas från praktiken; den formella strukturen ger sken av att 

myten fungerar medan det finns en annan informell praktik. Exempel på frikopplingar är: 1. 

Personalen arbetar utom synhåll för ledningen; 2. Mål görs medvetet ambivalenta och vaga; 3. 

Fokus läggs vid personalens handlingsfrihet som förväntas lösa saker som uppkommer informellt. 

Genom frikopplingen undviks inomorganisatoriska motsättningar samtidigt som organisationen utåt 

sett fortfarande fungerar enligt myten. Organisationerna har dock inte blivit anarkier då 

uppfattningen är att de handlar i god tro och efter bästa förmåga (ibid:58).  

 

5.2 Gräsrotsbyråkrater 

Medan valda begrepp inom nyinstitutionell teori främst fokuserar på strukturer och handlingar på en 

organisationsnivå, flyttas nu fokus ett steg närmare de så kallade gräsrötterna. Gräsrotsbyråkrati 

och gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucracy/bureaucrats) är väl etablerade inom socialt arbete 

och myntades av Michael Lipsky (2010). En gräsrotsbyråkrat är en tjänsteman i offentlig sektor 

som för allmänheten kan besluta om förmåner och negativa åtgärder, exempelvis socialarbetare, 

lärare och poliser. I och med utökandet av offentlig sektor de senaste decennierna har nya 

 
4
 I det här sammanhanget kan den byråkratiska organisationen med administrativt arbete och ärenden som utifrån lagstiftningen 

kräver bedömningar och beslut ses som en rationaliserad myt. Likaså tanken om att det sociala arbetet ska bygga på omsorg, 
behandling, rådgivning och stöd (Levin, 2013). I uppsatsen ses även de ramar för utformning som angivits i föreskrifterna som den 
tänkta formella strukturen, och en etablerad idé för stödboendets och arbetets utformning. 
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brukargrupper definierats och blivit föremål för sociala insatser. Gräsrotsbyråkraternas uppgift är att 

utföra insatserna (ibid:3ff). Jag utgår från att en sådan brukargrupp är ensamkommande ungdomar, 

vars storlek har växt sett till antal brukare i och med det ökade antalet ensamkommande som 

kommit till Sverige de senaste decennierna (jmf. Keselman, 2013:106). Dessa ungdomar möter 

givetvis en mängd olika gräsrotsbyråkrater (t.ex. socialsekreterare, migrationshandläggare och 

lärare) som i och med skilda uppdrag agerar utifrån olika ramar. I studien utgörs de av 

boendepersonalen, och i viss mån föreståndare och samordnare, eftersom de har daglig kontakt med 

ungdomarna och utför insatsen även om de inte fattar det formella beslutet om insatsen. 

          Gräsrotsbyråkraternas arbete kännetecknas av regelbunden kontakt med brukare
5
 och ett 

handlingsutrymme i att i olika utsträckning bestämma utformningen, mängden och kvalitén för de 

insatser som tillhandahålls av verksamheten. Trots att gräsrotsbyråkrater i stor utsträckning 

förväntas handla utifrån sitt handlingsutrymme agerar de inte i ett vakuum - ramarna för arbetet 

fastställs och formas av politiska beslut samt styrs uppifrån inom organisationen (ibid:13f). 

Handlingsutrymmet är dock nödvändigt då de hanterar komplicerade mellanmänskliga situationer 

som sällan ligger helt i linje med formella rutiner. Genom handlingsutrymmet formar de även 

verksamhetens policy (ibid:15). Att graden av handlingsutrymme inte är konstant, utan 

situationsberoende har argumenterats för av Evans och Harris (2004:882ff). Jag kopplar dessutom 

situationsanpassningen till de olika yrkesroller inom verksamheterna där jag utgår från att 

exempelvis samordnarens handlingsutrymme ser annorlunda ut än boendepersonalens. Ett problem 

inom verksamheterna är dock att resurserna ständigt är knappa i förhållande till de uppgifter de är 

tänkta att utföra (Lipsky, 2010:27, 33).  

          Ytterligare ett perspektiv är att brukarna ofta är ofrivilliga till följd av tvingande lagstiftning 

eller att brukarens situation gör hen beroende av tjänsterna för att klara av vardagen (ibid:27f, 43). I 

föreliggande studie blir denna maktaspekt synlig exempelvis genom att de placerade ungdomarna 

kan antas sakna andra boendealternativ eftersom de inte har sina föräldrar i Sverige. I förhållande 

till brukarna beskriver Lipsky (2010:76ff) att gräsrotsbyråkraterna är alienerade på ett antal sätt. 

Dels arbetar de med specifika områden i brukarnas liv istället för helheten, dels saknar de kontroll 

över utfallet av arbetet, arbetets hastighet och vilka brukarna är. Dessutom menar Lipsky (ibid) att 

arbetet hanterar symtom snarare än bakomliggande problem. Båda dessa är heller inte alltid föremål 

för avslut. Med andra ord finns ständigt delar som är möjliga att fortsätta att arbeta med (ibid:78). 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheternas utformning och inneboende utmaningar i arbetet 

kräver flexibilitet. För att hantera detta menar Lipsky (2010) att tjänstemännen utvecklar en mängd 

olika strategier. Under följande två rubriker presenteras min tolkning av två av dessa.  

 
5 Lipsky använder begreppet ”clients”. Jag har istället valt att använda ”brukare”, som är en vanlig benämning på personer som 
använder kommunala tjänster. I det här sammanhanget är brukarna de ensamkommande ungdomarna. 
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5.2.1 Att konstruera och göra skillnad mellan brukare  

Brukargrupperna inom offentlig sektor konstrueras inom organisationen. Utanför är de individer 

som ofta upplever sina problem som individuella. Samtidigt som tjänstemännen förväntas bemöta 

dem som individer, innebär kategorisering av dem att de i första hand bemöts därefter (Lipsky, 

2010:59f). Brukargruppen ensamkommande ungdomar består helt uppenbart av individer, men 

genom kategoriseringen kommer de bemötas på vissa vis. Att kategorisera brukare fungerar som en 

mental genväg och ett sätt att förenkla i arbetet. Ofta bygger dock dessa på stereotyper om vissa 

grupper av människor. Stereotyperna kan uppfattas som en form av mental genväg och förenkling. 

Samtidigt medför de risker i form av att de kan baseras på fördomar, som i sin tur utgör 

fördomsfulla och inkorrekta summeringar av karaktärsdrag hos grupper av människor (ibid:142). 

Bland annat Laanemets, Mattsson och Nordling (2013:169) problematiserar hur socialarbetare 

använder kategorisering i det praktiska arbetet. De menar att kategorier används för att synliggöra 

och därmed möjliggöra arbete med specifika brukargrupper. Samtidigt riskerar okritisk användning 

av brukarkategorier att stereotyper och maktstrukturer osynliggörs och reproduceras. 

           Förutom att göra skillnad mellan brukargrupper skiljer gräsrotsbyråkrater även mellan 

brukare inom en grupp. Det kan förstås som en copingstrategi till följd av att arbetssituationen gör 

det omöjligt att ”göra allt för alla” - det finns helt enkelt inte tid och resurser nog. Genom att 

medvetet/omedvetet fokusera på brukare som uppfattas kunna ”lyckas” legitimeras den egna 

arbetsinsatsen (ibid:151f). Åtskillnaden fungerar även som ett led i att ransonera resurserna. 

Brukarna delas in i termer av kvalificerande eller diskvalificerande egenskaper. Därmed prioriteras 

vissa brukare för insatserna. De som uppfattas som osannolika att ”lyckas” väljs därmed bort till 

förmån för de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen (ibid:105ff). Ytterligare en orsak till 

åtskillnad är när prioriteringar görs utifrån personliga preferenser eller samhällsattityder om 

värdiga/ovärdiga brukare (ibid:107). Lipsky (ibid:112) menar att trots att det är uppenbart att 

skillnad mellan brukare görs, tror gräsrotsbyråkraterna ofta att de behandlar alla lika. Den 

inställningen fungerar även som ett skydd mot anklagelser för att det inte skulle vara på det viset. 

 

5.2.2 Att hantera ambivalenta och vaga mål  

Gräsrotsbyråkraternas arbete kännetecknas av breda, ambivalenta, vaga och svårutvärderade mål 

(Lipsky, 2010:4, 49). De tenderar dessutom att vara idealiserande, vilket gör dem svåra att uppnå 

och komplicerade att närma sig (ibid:40). Det mål som är föremål för min studie är syftet om att de 

placerade ungdomarna ska bli självständiga. För att hantera målens obestämdhet menar Lipsky 

(ibid:83) att gräsrotsbyråkraten strukturerar sitt arbete så att det blir möjligt att finna lösningar inom 

de begränsade omständigheterna. Således anpassas syften och uttalade mål efter tillgängliga 
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resurser, och uppgiften blir då mer bekant. I förhållande till formella rutiner för att nå målen kan 

personal utarbeta informella rutiner om hen uppfattar att dessa inte är realistiska. Personalen kan 

även frångå brukarkategorier om de anses inadekvata i arbetet (ibid). Att frångå formella mål och 

rutiner ska förstås som ett sätt att hantera den komplicerade arbetssituationen (ibid:85).  

 

5.3 Konstruktionen av ”den andre” 

Som komplement till teorierna ovan används Edward Saids (2003) resonemang om konstruktionen 

av ”den andre”, från hans teori om orientalism, för att ytterligare synliggöra konstruktionen av 

stödboendenas brukare. Även om konstruktionen av ensamkommande ungdomar inte ligger i fokus 

för den här uppsatsen (se istället Hedlund, 2017; Stretmo, 2014), blir delar av en sådan konstruktion 

synlig i personal och chefers definition av målgrupp samt i självständighetsarbetet. Tillsammans 

med teorin om gräsrotsbyråkrater används konstruktionen av ”den andre” för att förstå de 

kategoriseringar som görs i intervjumaterialet.  

          Said (2003, s. 44ff, 50ff) utgår från att Orienten som tankestruktur skapas och styrs av den 

europeiska västvärlden. Den västerländska kunskapen om den så kallade Orienten, som bygger på 

idéer om systematiska skillnader mellan Väst och Öst, blir redskap för kontroll och maktutövning. I 

förhållande till Europa framställs Orienten som raka motsatsen. Europa (”vi”) står för rationalitet, 

utveckling, humanitet och överlägsenhet medan Orienten (”de andra”) framställs som outvecklat, 

degenererat, stillastående och ojämlikt. Uppdelningen upprätthåller därmed maktpositionen över 

icke-européer. Begreppet Orienten innefattar inte enbart människor från ”öst”, utan illustrerar 

snarare konstruktioner av skillnader från ”oss”. Genom att ”vi” ständigt definierar oss gentemot ”de 

andra” menar Said (ibid:45) att ”de” konstrueras som underordnade. I materialet synliggörs denna 

förväntade underordning bland annat i tankar om att ungdomarna måste integreras i det svenska 

samhället, där resonemangen ofta ställer ungdomarnas nuvarande situation mot intervjupersonernas 

tankar om ungdomarnas ursprungsländer som mindre utvecklade.  

 

5.4 Begränsningar i teorierna 

När den nyinstitutionella teoriramen används inom forskning i socialt arbete kompletteras den ofta 

med andra teorier, eftersom teorin i allmänhet används för att åskådliggöra mellanorganisatoriska 

processer. När fokus flyttas till inomorganisatoriska företeelser behövs även andra ingångar 

(Johansson & Grape, 2006:212ff). I förestående studie används därför Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkratier för att ytterligare synliggöra inomorganisatoriska processer. Att 

gräsrotsbyråkrater frångår formella mål och rutiner stämmer dessutom väl överens med Meyer och 

Rowans (1977, 1991) frikopplingsbegrepp. Lipskys teori har å andra sidan kritiserats för att tilldela 
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för stor makt till gräsrotsbyråkraterna. Howe (1991:203f) pekar på ett maktskifte som lett att 

handlingsutrymmet kraftigt har begränsats och att chefer i allt större utsträckning styr 

inomorganisatoriska handlingsalternativ. Jag förhåller mig till kritiken dels genom att anlägga ett 

nyinstitutionellt ”yttre” perspektiv där utomorganisatoriska faktorers påverkan synliggörs, dels 

genom att även analysera hur föreståndare, samordnare och verksamhetschefer agerar (se Urval). 

          Valet att använda konstruktionen av ”den andre” grundar sig i att de övriga teorierna påpekar 

betydelsen av samhälleliga kontexter och strukturer. Saids tankar om dessa konstruktioner kan i 

sammanhanget ses som en sådan samhällelig struktur, som jag menar sannolikt inverkar på hur 

personal och chefer ser på och arbetar med de ensamkommande ungdomarna. Detta är dock inte den 

enda samhälleliga maktstrukturen. Det är möjligt att analysen hade blivit annorlunda om även andra 

maktstrukturer så som kön, sexualitet, och klass, och samverkan dem emellan, använts.
6
   

 

5.5 Sammanfattning 

Stödboende för ensamkommande analyseras som en idé inom det organisatoriska fältet för 

ensamkommande som översatts i tre kommuner (jmf. Czarniawska & Joerges, 1996, 1998). För att 

förstå utformningarna av stödboendena används begreppen, institutionell isomorfism (DiMaggio & 

Powell, 1983, 1991), etablerade idéer/rationaliserade myter och frikopplingar (Meyer och Rowan, 

1977, 1991). Utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkratier analyseras inomorganisatoriska 

processer, så som strategier för konstruktion av brukargrupp och målarbete. Slutligen appliceras ett 

maktstrukturellt perspektiv i form av konstruktionen av ”den andre” för att synliggöra strukturer 

som påverkar arbetet med de placerade ungdomarna (jmf. Said, 2003).  

  

 
6 Exempelvis Tina Mattsson visar i sin bok Intersektionalitet i socialt arbete: Teori, reflektion och praxis (2010, 2015) hur analys av 
olika maktstrukturers samverkan kan användas för att förstå praktiker inom social arbete. 



 

21 

 

6 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, val av metod samt urval av 

kommuner, verksamheter och intervjupersoner. Vidare beskrivs hur materialet har analyserats, samt 

studiens tillförlitlighet och äkthet. Reflektioner kring metod och analys görs löpande i texten. I 

Metodologiska överväganden förs en kompletterande diskussion kring andra möjliga 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden.   

 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats: Socialkonstruktionism  

Formuleringen av forskningsproblem, analysen och de slutsatser som dras utifrån intervjumaterialet 

är beroende av min förståelse av vad kunskap är. Jag utgår från den ansats som formulerats av Ian 

Hacking (1999), där han kopplar samman och beskriver förhållandet mellan det som är att betrakta 

som socialt konstruerat gentemot vad som inte är det. För att något ska vara socialt konstruerat 

krävs att detta något egentligen inte alls hade behövt finnas, eller åtminstone inte i den form det 

finns nu. Det konstruerade är inte bestämt av naturen och är inte oundvikligt, utan har skapats till 

följd av sociala händelser och förlopp som mycket väl hade kunnat se annorlunda ut (ibid:20). Det 

innebär exempelvis att jag utgår från att införandet av stödboendeformen inte var oundviklig, utan 

att det beror på sociala händelser så som politiska beslut och kommunala förutsättningar.           

          En kritik mot socialkonstruktionismen är att angreppssättet påstås hävda att allt är socialt 

konstruerat, även naturvetenskapliga upptäckter (jmf. Hacking, 1999:40f; Silverman, 2014:187). 

Hacking (ibid:24, 47) menar dock att det inte finns en motsättning mellan det som är konstruerat 

och det som kan betraktas som verkligt. Han förklarar detta genom att den sociala konstruktionen är 

en växelverkan mellan objekt och idé, som båda befinner sig i sociala kontexter (matriser) där idén 

utvecklas och formas. Utifrån synsättet kan unga människor som söker asyl utan vårdnadshavare 

(ensamkommande barn) ses som objekt. De människorna är verkliga och finns oavsett om vi socialt 

konstruerar dem eller ej, även om vad det innebär att vara en människa över huvud taget och 

specifikt i en sådan situation inte är oberoende av omgivande konstruktioner. Således kan 

exempelvis hur vi tar emot dem och vår uppfattning om hur de ska bo och tas om hand, i det här 

fallet genom att placeras i stödboende, förstås som sociala konstruktioner och idéer. Vidare är även 

stödboendet både objekt och idé. Lokaler och personal är högst verkliga, medan idéerna om vad 

stödboendet ska vara, vilka ungdomar som ska bo där, vad självständighet är och hur personalen ska 

arbeta för att ungdomarna ska bli självständiga är konstruerade. De omgivande matriserna skulle i 

båda exempel kunna vara krigs-/konfliktsituationen de flytt från, den svenska asylpolitiken och de 

kommunala förutsättningarna (jmf. Hacking, 1999:24). Det som studeras i uppsatsen är med andra 

ord konstruerade idéer och delar av den matris inom vilka de formats. Syftet med studien är inte att 
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uppnå objektiv kunskap, det torde vara en omöjlig uppgift, utan att synliggöra och öka 

medvetenheten kring dess idéer (jmf. Hacking, 1999:18).  

          En viktig aspekt att lyfta är min egen förförståelse och hur den sannolikt påverkat det jag 

kommit fram till analysen. Genom det socialkonstruktionistiska synsättet erkänns forskarens roll 

och påverkan under hela forskningsprocessen (Silverman, 2014:183ff). Med Hackings ord uttryckt 

kan jag sägas utgöra en del av matrisen, det vill säga det sammanhang där idéerna analyseras. Som 

socionom baseras min utbildningsbakgrund på socialvetenskapliga forskningstraditioner, som 

synliggörs i valet av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod och de teorier jag analyserat 

materialet utifrån (jmf. Bryman, 2011:40; Kvale & Brinkman, 2009:331f). För att ytterligare 

specificera har sannolikt det faktum att jag under min masterutbildning valt att fördjupa mig inom 

organisationsteorier påverkat att det i huvudsak är sådana teorier jag förstår materialet utifrån. Det 

kan tyckas överflödigt, men är likväl viktigt, att poängtera att materialet hade kunnat förstås 

annorlunda om jag utgått från andra vetenskapliga logiker och teorier.  

 

6.2 Metod för insamling av empiriskt material 

Den metod som valts för att besvara studiens syfte och frågeställningar är kvalitativ i form av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativ framför kvantitativ metod baseras på 

forskningsfrågorna, vilka ställer frågor om hur snarare än hur många (jmf. Silverman, 2013:12, 

2014:9). Frågornas syfte kan även sägas vara att beskriva och förstå en form av socialt fenomen, 

vilket är svårt att åstadkomma med ett kvantitativt angreppssätt. Kvalitativa metoder däremot 

möjliggör att fånga in nyanser och att sätta materialet i bredare och komplexa sammanhang (Ahrne 

& Svensson, 2011:14f; Silverman, 2014:17f). Kvalitativ metod är även lämplig vid analys av 

mångtydig empiri som är möjlig att kategorisera (Alvesson & Sköldberg, 2008:17). I uppsatsen tar 

detta sig i uttryck exempelvis i kategorisering av självständighetsarbetet, medan beskrivningarna av 

vad ett stödboende är kan ses som mer mångtydiga.  

          Det kvalitativa förloppet tog sin början i ett eget intresse för stödboendeverksamheter för 

ensamkommande ungdomar. Utifrån mitt intresse, vad jag redan kände till om placeringsformen 

och tidigare forskning formulerades mina forskningsfrågor. Därefter valdes insamlingsmetod 

(semistrukturerade intervjuer) för att besvara dessa vartefter materialet analyserades och ställdes i 

relation till teoretiska begrepp och tidigare forskning. I relation till det socialkonstruktionistiska 

angreppssättet bör valet av intervjuer som metod förstås utifrån intresset att belysa hur 

intervjupersonerna reflekterar kring och skapar mening utifrån intervjufrågorna, och hur svaren kan 

ställas i relation till en samhällelig kontext (jmf. Miller & Glassner, 2016:52ff; Silverman, 

2014:184). Beskrivningarna av vad stödboendet är och hur självständighetsarbetet ser ut kan således 
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förstås både utifrån den aktuella organisationskontexten och en större samhällelig kontext, som 

även påverkar intervjusvaren. En begränsning är att det är just intervjupersonernas perspektiv som 

lyfts. Det är med andra ord min tolkning av deras uppfattningar som analyseras (jmf. Silverman, 

2014:183, 197). Dessa är subjektiva och kontextbundna och utgör inte objektiva sanningar 

(ibid:183). Även den organisatoriska och samhälleliga kontexten spelar en viktig roll i förståelsen 

av intervjupersonernas svar och hur jag förstår och sätter berättelserna i ett sammanhang (jmf. 

Miller & Glassner, 2016:52ff; Silverman, 2014:183f).  

 

6.3 Urval 

Innan insamlingen av empirin påbörjades gjordes ett tvåstegsurval utifrån på förhand fastställda 

kriterier (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42). Först gjordes ett urval om vilka stödboenden 

som skulle ingå. I uppsatsen studeras kommunalt drivna stödboenden för ensamkommande 

ungdomar. Då den lagreglerade placeringsformen är ny och därmed outforskad
7
 skulle det även vara 

av intresse att studera de i privat regi. För att i någon mån begränsa urvalet valdes dock enbart 

kommunalt drivna verksamheter, eftersom jag utgick från att förutsättningarna för att driva 

stödboende i kommunal respektive privat regi i viss mån kan antas skilja sig åt. För att minska 

variationen valdes därför kommunala stödboenden. Till en början var tanken att använda 

registerdata från IVO för att lokalisera vilka kommuner som vid tidpunkten (juni 2017) hade 

registrerat stödboende för ensamkommande. Svårigheter att få fram den typen av registerdata ledde 

till att jag istället via e-post hörde av mig till ansvariga chefer i 20 kommuner som jag utifrån 

tidigare kontakter visste drev sådana verksamheter. Av dessa visade initialt omkring en tredjedel 

intresse. Efter ytterligare kontakt stod det klart att tre av dessa var intresserade av att delta. De som 

valde att tacka nej hänvisade till tidsbrist eller pågående omorganisation. Urvalsprocessen innebär 

en begränsning eftersom en hel del kommuner inte blev tillfrågade eller tackade nej. Urvalet kan 

ändå ses som motiverat utifrån mina egna resurs- och tidsmässiga begränsningar då det kan vara 

svårt att få kontakt med verksamheter man inte redan har en ingång till. En av studiens 

begränsningar kan därför vara att urvalet inte gjorts slumpmässigt ur populationen, varför de inte 

kan betraktas som representativa för alla stödboendeverksamheter för ensamkommande (jmf. 

Bryman, 2008:369). Samtidigt är det inom kvalitativ forskning svårt att tala om slumpmässiga urval 

då studieobjektet ofta väljs eftersom forskaren ges tillgång till det. Dessutom riskerar slumpmässiga 

urval att snabbt bli för omfattande inom kvalitativ forskning (Silverman, 2014:58). Ytterligare ett 

motiv är att studiens syfte inte är att nå generaliserbara beskrivningar, utan snarare beskriva och 

analysera intervjupersonernas perspektiv utifrån frågorna (jmf. Silverman, 2014:60ff).  

 
7 Inför studien gjordes en sökning efter vetenskapliga publikationer om stödboenden för ensamkommande i en svensk kontext. Då 
sökningen inte fick några träffar förstår jag området som outforskat. 
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I nästa steg besökte jag verksamheterna och presenterade studien för verksamhetschef, 

föreståndare/samordnare och i två av fallen boendepersonal. Efteråt gavs personalen möjlighet att 

visa intresse för deltagande genom att kontakta mig eller be närmsta chef meddela mig. En 

verksamhetschef hade dock redan tillfrågat två boendepersonal om intresse att delta. Detta kan vara 

problematiskt eftersom urvalet riskerar att ha styrts av andra personers intentioner som förblir dolda 

i studien. Min uppfattning är dock att personerna tillfrågades utifrån min önskan att intervjua de 

med god kännedom om verksamheten eftersom de varit med från starten. Vad gäller valet av 

intervjupersoner önskade jag fånga in olika nivåer och perspektiv för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar och därmed nå en förståelse som inte främst kan uppfattas som knuten till 

intervjupersonernas position i verksamheterna. Därför genomfördes intervjuer med 

verksamhetschefer, föreståndare/samordnare och boendepersonal, som sannolikt har olika 

perspektiv på forskningsproblemet i och med sina olika roller.
8
 Exempelvis måste 

verksamhetschefen, och i viss mån föreståndarna, förhålla sig till frågor som rör budget och 

utformning efter regelverket. De kan även fatta beslut som påverkar verksamheten i stort medan 

boendepersonalens möjligheter till sådan påverkan sannolikt är mindre. Samtidigt är det 

boendepersonalen som utför insatsen och träffar ungdomarna i sitt dagliga arbete, vilket jag menar 

innebär insyn i det praktiska och vardagliga arbetet. Vid analysen görs inga värderande jämförelser 

mellan utsagor efter yrkestitel, utan utgångspunkten är att de kompletterar varandra för att ge en 

bredare bild av de studerade aspekterna. Då två av kommunerna hade flera stödboendeverksamheter 

genomfördes intervjuer med samtliga föreståndare/samordnare, men även med en person som var 

föreståndare när kommunens första stödboende startade upp men som nyligen bytt arbete. Detta 

eftersom ett kriterium jag försökte gå efter var att intervjua personer med god kännedom om 

verksamheten, vilket kan ses som ett så kallat målinriktat urval (Silverman, 2014:60f; Bryman, 

2008;392). För att inte materialet skulle bli större än vad som är möjligt att hantera i en 

masteruppsats begränsades antalet intervjuer med boendepersonal till två per kommun. Sett till 

antalet anställda inom varje verksamhet kan antalet ses som motiverat. Totalt genomfördes 15 

intervjuer då även återkommande svarsmönster gick att urskilja dels utifrån position och dels utifrån 

verksamhet (jämför med materialmättnad i Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42).  

 

6.4 Intervjupersoner   

För att undvika identifiering har kommunerna givits fabricerade namn och intervjupersonerna 

benämns utifrån yrkestitel. Trots att informationen är sparsam kan det vara möjligt att identifiera 

deltagande kommuner och intervjupersoner. Samtliga deltagande informerades om detta på förhand 

 
8 Namnet på titlarna skiljer sig åt i samtliga kommuner, men för enkelhetens skull används verksamhetschef, föreståndare, 
samordnare och boendepersonal. 
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(se Etiska överväganden). I Resultat och analys finns en beskrivning av verksamheternas 

utformning. Här följer en presentation av intervjupersonerna utifrån titel och tid i verksamheten. 

 

Ljungstad: Från de tre verksamheterna Ljungstad intervjuades verksamhetschef, två föreståndare 

(för två respektive en verksamhet), före detta föreståndare och två boendepersonal från två av 

boendena. Verksamhetschefen, den före detta föreståndaren och en boendepersonal var med vid 

uppstarten av det första stödboendet sommaren 2016. Den nya föreståndaren för det boendet har 

arbetat där sedan augusti 2017. Föreståndaren för de två andra boendena samt boendepersonalen 

från ett av dem har varit i verksamheterna sedan de omvandlades från HVB sommaren 2017.  

 

Hasselköping: Från verksamheten i Hasselköping intervjuades verksamhetschef, samordnare och 

två boendepersonal. Samtliga intervjuade har varit med i verksamheten sedan starten hösten 2016 

då verksamheten omvandlades från en tidigare utslussverksamhet. 

 

Violaberg: Från de två verksamheterna i Violaberg intervjuades verksamhetschef, två samordnare 

(en verksamhet vardera) och en boendepersonal från varje verksamhet. Samtliga intervjuade har 

varit i verksamheterna sedan omvandlingen från HVB sommaren 2017 respektive omvandlingen 

från utsluss våren 2017. 

 

6.5 Intervjuernas tillvägagångssätt 

De intervjuer som genomförts inom studien är semistrukturerade, det vill säga att jag utgått från ett 

antal förutbestämda områden/frågor samtidigt som jag har haft möjlighet att anpassa ordningsföljd, 

följdfrågor och be intervjupersonerna att utveckla vissa svar (jmf. Bryman, 2008:415; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011:40). Motivet för semistrukturerade intervjuer var att jag utifrån studiens 

syfte på förhand hade valt ut områden av intresse (t.ex. utformning, självständighet). Därför 

strukturerades intervjuguiderna kring dessa (bilaga 4-6). Den semistrukturerade intervjuns 

”öppenhet” lämpade sig för att anpassa frågorna och följdfrågor efter vad som sades i de enskilda 

intervjuerna (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40; Lantz, 2013:42ff). Intervjuerna 

genomfördes september-december 2017. Inför intervjuerna skickades e-post till intervjupersonerna 

med studiens informationsbrev (bilaga 1-3) samt intervjuernas frågeområden (vänstra kolumnen i 

intervjuguiden). Att jag på förhand informerade om dessa områden beror på att jag ville ge dem 

möjlighet att fundera kring dem i förväg och klargöra intervjuernas ramar. Detta har medfört en risk 

att vissa aspekter har missats eftersom jag således satte agendan för vad som skulle tas upp. Indirekt 

innebar det att jag även uteslöt ämnen. Exempelvis ställdes inga frågor om arbetsmiljö, vilket hade 
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kunnat vara av betydelse i och med uppstarten av de nya verksamheterna. Intervjupersonerna fick 

dock avslutningsvis frågan om de hade något att tillägga, vilket gav utrymme för andra aspekter. 

14 av intervjuerna genomfördes i form av fysiska möten. Plats för intervjuerna valdes i samråd med 

intervjupersonerna, men samtliga genomfördes på kontorsrum eller i samtalsrum. En intervju 

genomfördes på ett kontor som inte låg i direkt anslutning till stödboendet. Bortsett från kortare 

avbrott av medarbetare/telefonsamtal skedde intervjuerna ostört. Förhållandena under en intervju 

kan påverka innehållet och empirin (Kvale & Brinkmann, 2009:34). Valet att genomföra dem på 

intervjupersonernas arbetsplatser grundade sig i den naturliga kopplingen till arbetet och att platsen 

är välkänd för dem. Samtidigt riskerar kopplingen till arbetsplatsen att intervjupersonerna begränsas 

i att exempelvis lyfta negativa aspekter (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014:34; Lantz, 2013:96). I 

början av varje intervju klargjordes att jag i uppsatsen inte avser att lyfta eventuella personliga 

negativa åsikter och att de gärna fick kontakta mig i efterhand om de ångrade något de sagt, varpå 

jag skulle stryka det ur materialet. Detta erbjudande användes av en intervjuperson. 

          Intervjun med den tidigare föreståndaren i Ljungstad genomfördes via telefon eftersom bytet 

av arbetsplats försvårade en intervju på plats. Jag träffade dock hen vid presentationsmötet och vi 

hade även tidigare talat i telefon. Enligt Bryman (2008:432f) är långa telefonintervjuer olämpliga då 

de är tröttsamma och lättare för intervjupersonen att avbryta. Då jag själv har intervjuats över 

telefon vet jag hur tröttsamma de kan vara, varför jag valde att hålla den kort (30 minuter). Detta 

var möjligt då hen inte längre var föreståndare och således inte kunde besvara alla frågor. Att ändå 

genomföra intervjun beror på att den kompletterade intervjun med den nuvarande föreståndaren, 

som vid tillfället var nyanställd. I telefonintervjuer uteblir dessutom kroppsspråk (ibid.), vilket 

innebar att jag försökte vara extra uppmärksam på exempelvis tonfall. I de övriga intervjuerna 

analyseras visserligen inte varken kroppsspråk eller tonfall. Dock kan dessa aspekter ha påverkat 

exempelvis val av följdfrågor och genomförandet av intervjuerna överlag. På det hela taget anser 

jag att telefonintervjun gick bra, vilket sannolikt påverkades av att vi hade träffats tidigare och att 

intervjun genomfördes som en av de sista då jag kände mig trygg i rollen som intervjuare.  

          Övriga intervjuer pågick i 50-70 minuter. Inledningsvis inhämtades muntligt samtycke till 

deltagande och inspelning för senare transkribering. Beslutet att spela in/transkribera gjordes för att 

analysen i första hand skulle baseras på intervjupersonernas svar, och inte mina sammanfattningar. 

Inspelningen innebar att jag inte behövde lägga allt fokus på att föra anteckningar. Istället kunde jag 

lyssna aktivt och ställa följdfrågor (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009:194f). Bortsett från redigering 

av talspråk och vissa meningsbyggnader har samtliga intervjuer transkriberat ordagrant. 
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6.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Inom kvantitativ metod brukar det talas om validitet och reliabilitet. I kvalitativa studier föreslår 

Bryman (2008:353ff) istället begreppen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan delas in i fyra 

kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka/konfirmera. Trovärdighet 

åsyftar genomförande i enighet med etiska regler (se Etiska överväganden) samt att forskarens 

uppfattning av den studerade sociala verkligheten överensstämmer med intervjupersonernas. Detta 

kan uppnås genom respondentvalidering och triangulering (ibid.). Intervjupersonerna fick frågan 

om de önskade ta del av den transkriberade intervjun för att förtydliga eller rätta till felaktigheter, 

dock utnyttjades detta enbart av fem personer varav tre av dem gav kortare kommentarer för att 

förtydliga delar av det de sagt och lägga till kortare information. De som inte önskade läsa 

transkriberingen motiverade det med ”jag litar på dig” eller att de ändå inte skulle hinna läsa 

materialet, vilket understryker vikten av att jag förhåller mig kritiskt till mina slutsatser. Jag har 

istället i efterhand hört av mig till vissa av intervjupersonerna för förtydliganden. Viss information i 

intervjuerna har även ställts mot varandra samt olika verksamhetsdokument (se Metodologiska 

överväganden) för att bekräfta exempelvis stödfrekvens och arbetsmetoder.  

          Det andra kriteriet, överförbarhet, handlar om huruvida resultaten kan överföras till andra 

liknande sammanhang och är ofta en svaghet inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008:355). 

Studiens syfte är dock inte att generalisera. Kriteriet om pålitlighet säkerställs genom att 

forskningsprocessen synliggörs (ibid.). Genom att beskriva processen i metodavsnittet och låta min 

handledare gå igenom uppsatsen har detta uppfyllts. Möjligheten att styrka/konfirmera utgår från 

insikten om att fullständig objektivitet är omöjlig i samhällsvetenskaplig forskning (ibid.). Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet synliggör att min förförståelse har varit en del av 

intervjusituationerna och materialanalysen (jmf. Thomassen, 2007:205). Att jag tidigare arbetat som 

skolkurator innebär att jag är van att aktivt lyssna och ställa vissa typer av följdfrågor. Detta fick 

mig att känna mig bekväm i intervjusituationen, samtidigt som min utbildning i samtalsmetoder 

påverkade hur jag ställde frågor och bekräftade svar. Exempel på detta är att när en person svarade 

”Det sket ju sig.” bekräftade jag genom att säga ”Det blev inte som ni tänkt er...”. Under 

intervjuerna gjorde jag även sammanfattningar av det som dittills sagts. Jag uppfattade dem som 

positiva då intervjupersonerna fick möjlighet att bekräfta att jag uppfattat dem korrekt eller 

korrigera eventuella missförstånd.  

          Bryman (2008:357) skriver även om studiens äkthet. Kriterierna är att studien ska: ge en 

rättvis bild, leda till ökad förståelse hos deltagarna samt möjliggöra för deltagarna att förändra eller 

vidta åtgärder för att förändra situationen. Samtliga deltagare har visat intresse för att senare ta del 

av uppsatsen, vilket tyder på relevans. Samtidigt har många av intervjupersoner redan besvarat 
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frågan om huruvida de anser sig kunna förändra situationen - de fattar inte de ”stora” besluten. 

Kriteriet om en rättvis bild bör lyftas i ljuset av socialkonstruktionismen, vars poäng är att den 

verklighet jag presenterar i uppsatsen måste ses genom ett filter av egna tolkningar av de 

konstruktioner som synliggjorts i samband med intervjuerna (jmf. Silverman, 2014:183ff).  

 

6.7 Analysmetod: Tematisk analys  

För att bearbeta och analysera empirin har tematisk analys använts. I tematisk analys används 

kategorier och teman för att analysera materialet, där kategorier identifieras först vartefter teman 

och slutligen huvudteman utläses ur dem och ställs mot varandra. Kategorierna utgör därför en 

deskriptiv nivå, medan den mer abstrakta utgörs av teman (Bazeley, 2009:6). Vid identifiering av 

kategorier och teman har jag utgått från den trestegsmodell som beskrivits av Bazeley (2009:10ff). I 

första steget beskrivs kontexten för studien och intervjuerna. Därefter identifieras och beskrivs 

karaktäristiska drag för varje kategori/tema, så som gemensamma, skilda eller motsägelsefulla 

uppfattningar. I steg två jämförs och ställs kategorier/teman i relation till varandra och skillnader i 

kontexten. Steg tre innebär slutligen att kategorier/teman relateras till tidigare forskning. I studien 

beskrivs kontexterna främst i Intervjuernas tillvägagångssätt, Bakgrund och Tidigare forskning. I 

analysprocessen identifierades exempelvis kategorierna ”ungdomar som får avslag” och ”ungdomar 

som får uppehållstillstånd”. Dessa två, tillsammans med andra, fördes samman till ”Konstruktion av 

målgrupp” (tema) utifrån att de sätter ramar för vad som finns/inte finns innanför målgruppen, där 

de med avslag i regel placeras utanför. Temat kopplades sedan till huvudtemat ”Översättningar av 

idén” utifrån frågeställningen om verksamheternas utformning samt tidigare forskning om att synen 

på ensamkommande påverkar det kommunala mottagandet (se Stretmo & Melander, 2013:19). 

Huvud- och underteman har analyserats utifrån valda teoretiska begrepp, tidigare forskning och 

kontextuella aspekter (se Bakgrund). Resultat- och analysdelen är strukturerad efter dessa teman 

samt studiens frågeställningar och teoretiska begrepp. 

          Vid alla former av kvalitativ analys finns en risk att författarens analys inte överensstämmer 

med intervjupersonernas sociala verklighet. Detta kan exempelvis ske genom att författaren söker 

samband och mönster som skiljer sig från hur intervjupersonerna uppfattar sin verklighet (Lamont 

& Swidler, 2014:162). I och med att min vetenskapsteoretiska utgångspunkt är just 

socialkonstruktionism bör läsaren uppfatta mig som medskapare av materialet, resultatet och 

analysen (Silverman, 2014:173). Uppsatsens syfte är inte att generera i universellt giltiga svar på 

mina forskningsfrågor, utan snarare möjliga tolkningar utifrån det empiriska materialet. Således 

bedömdes analysmetoden som lämplig för att utifrån det empiriska materialet göra tolkningar med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 
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6.8 Metodologiska överväganden 

Valet av metod har styrts av studiens syfte och frågeställningar. Studien hade ändock varit möjlig 

att genomföra med andra metoder, vilket dessutom var en tanke som fanns inledningsvis. Här 

presenteras de övriga metoder jag övervägde att använda mig av samt hur jag resonerat när jag ändå 

inte valt dem. De som presenteras här är på inget vis uttömmande, utan ska ses som exempel.  

          Den uppmärksamme läsaren har kanske redan noterat att jag i informationsbreven (bilaga 1-

3) efterfrågade olika dokument som rörde verksamheternas rutiner och organisation. Tanken var att 

jämföra olika informationskällor (triangulering), vilket hade kunnat väga upp för den bristfälliga 

respondentvalideringen och öka studiens trovärdighet (jmf. Bryman, 2008:354). Som många 

studenter innan mig blev jag dock varse om masteruppsatsens tids- och utrymmesbegränsningar, 

och valde därför istället att mer djupgående analysera intervjumaterialet och därmed minska risken 

för att något av materialen inte analyserades ordentligt (jmf. Silverman, 2013:137). Silverman 

(ibid.) skriver dessutom att det med ett konstruktionistiskt angreppssätt kan vara överflödigt att 

använda sig av flera olika datakällor med hänvisning till att de konstruerats i olika kontexter. 

Ytterligare ett alternativ för att inkludera flera metoder skulle vara att genomföra en fallstudie och 

fördjupa mig inom en stödboendeverksamhet (jmf. Silverman, 2016:69). På så vis hade flera 

perspektiv av exempelvis självständighetsarbetet kunnat synliggöras utifrån en kombination av 

metoder, så som observationer av arbetet och någon form av dokumentanalys av de metodmaterial 

som används (jmf. Jacobsson & Meeuwisse, 2008:49). Då stödboendeformen vid tillfället var 

såpass ny och outforskad var min önskan dock att fånga in en bredd genom att inkludera flera 

kommuner och därmed synliggöra likheter och skillnader. Samtidigt skulle en sådan studie ta 

mycket tid i anspråk och kräva ett omfattande tillträde till verksamheten, något jag inte bedömde 

var möjligt utifrån mina egna tids- och resursmässiga begränsningar. 

    Ett alternativ till individuella intervjuer hade varit fokusgruppsintervjuer där flera 

intervjupersoner från samma verksamhet hade samlats för en gemensam diskussion kring frågorna 

(jmf. Dahlin-Ivanoff, 2011:72ff). Eftersom jag genom mitt socialkonstruktionistiska perspektiv 

avser att synliggöra konstruktioner inom verksamheterna för att förstå utformning och arbete, hade 

intervjuformen varit lämplig då den kan synliggöra hur intervjupersoner interagerar och 

tillsammans ger en bild av den verklighet de gemensamt verkar inom (jmf. ibid.). Att fokusgrupper 

valdes bort beror på två saker: 1. Jag ville att intervjupersonerna skulle kunna tala fritt utan att risk 

att bli ifrågasatt av kollegor eller chefer; 2. Att hitta en tid som passade alla och som inte innebar 

obemannade verksamheter hade varit oerhört svårt.  

          Slutligen lyfter förestående studie personal och chefers perspektiv, vilket är viktigt för att 

förstå hur verksamheten fungerar och är utformad. Intervjupersonerna talar dock ofta om 
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ungdomarna; hur de mår, vad de vill, hur de är – men faktum är att ungdomarnas eget perspektiv 

saknas. Det hade varit intressant att i en annan studie med ett annorlunda syfte och nya 

frågeställningar som istället fokuserar på de placerade ungdomarnas upplevelser, snarare än 

utformning och arbete, lyfta deras perspektiv och jämföra med vad som framkommit i den här 

studien. 

 

6.9 Etiska överväganden 

All forskning innebär etiska överväganden där studiens nytta ställs gentemot kravet om att individer 

inte får komma till skada (Gustafsson, Hemerén & Pettersson, 2011:18). I uppsatsen utgörs empirin 

av intervjuer med personal och chefer inom kommunala stödboendeverksamheter, utan frågor av 

privat eller personlig karaktär eller rörande detaljer om specifika individer och enskilda ärenden. Då 

studien inte kan sägas ha riskerat att påverka eller skada deltagarna fysiskt eller psykiskt har den 

inte etikprövats enligt Lagen om etikprövning (2003:460) (ibid:49). Nyttan med studien är främst 

att stödboende är en ny och outforskad placeringsform, varför det är av vikt att studera den närmare. 

Den valda infallsvinkeln om arbetet mot självständighet förstås utifrån placeringsformens syfte. 

Således hävdar jag att nyttan med studien överväger eventuella risker.  

          Vidare finns inom forskning ett fyrdelat individskyddskrav: informationsskyddskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De två första kraven är uppfyllda då 

jag inför intervjuerna skickade ut informationsbrevet samt vid intervjuerna muntligt informerade 

intervjupersonerna om syfte och upplägg, hantering av materialet, deras roll och möjlighet att ge 

respons på transkriberingen samt att deltagandet var frivilligt med rätt att när som avbryta 

medverkan. Intervjupersonerna samtyckte sedan muntligt till deltagande (jmf. Vetenskapsrådet, 

2002:7ff). Konfidentialitetskravet har inneburit att intervjupersonernas personuppgifter och annat 

som kan relateras till dem har avidentifierats för läsaren (jmf. ibid:12). Likaså kommun- och 

verksamhetsnamn har fabricerats. Dock kan det eventuellt vara möjligt att utifrån informationen ta 

reda på vilka kommuner som deltagit och därmed vilka intervjupersonerna är. Därför har ett 

anonymt deltagande inte varit möjligt, vilket samtliga fick kännedom om och samtyckte till innan 

intervjuerna påbörjades. Trots att studien inte pekar ut enskilda verksamheter som sämre går det 

inte att utesluta att resultaten uppfattas på det viset. För att minimera den risken och risken för 

repressalier gentemot intervjupersonerna har jag kontinuerligt vägt uppgifterna gentemot studiens 

nytta. Anonymitet har heller inte varit möjlig eftersom handledare och examinator eventuellt skulle 

behöva få tillgång till materialet i syfte att kontrollera genomförandet. Materialet har dock förvarats 

oåtkomligt för obehöriga. Kravet om nyttjande innebär att de insamlade uppgifterna inte har 

används för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften (jmf. ibid:14).  
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          Avslutningsvis vill jag lyfta ett specifikt etiskt dilemma i relation till ensamkommande 

ungdomar. Att ens tala om dem som grupp kan vara problematiskt i sig då det riskerar att leda till 

generaliseringar och stereotyper (jmf. Hertz & Lalander, 2017). I just den här studien har jag heller 

inte inkluderat deras perspektiv som placerade. Intervjupersonerna pratade mycket om ungdomarna 

och deras behov, och även om de är professionella som i sitt arbete har nära kontakt med 

ungdomarna kvarstår faktum att det är deras perspektiv och tolkningar. I uppsatsen dras inga 

slutsatser om hur eller vilka ungdomarna ”är” samt vilka behov de har annat än som konstruerad 

målgrupp. Jag har genomgående understrukit att analysen och de slutsatser jag dragit baseras på 

min tolkning av intervjupersonernas perspektiv.  
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7 Resultat och analys 

Uppsatsens syfte är att utifrån min tolkning av intervjupersonernas berättelser dels beskriva och 

genom analys skapa förståelse för hur stödboendeverksamheterna är utformade, dels analysera hur 

intervjupersonerna menar att de arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga. Den insamlade 

empirin från de 15 intervjuerna presenteras och analyseras fortlöpande i kapitlet utifrån valda 

begrepp inom nyinstitutionell teori, Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier och Saids konstruktion av 

”den andre”, samt knyts till tidigare forskning på området. Analysen är inte främst uppdelad 

kommun för kommun, utan görs sammanhållet under rubrikerna. Kapitlet är utifrån den tematiska 

analysen, studiens frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter uppdelad i tre huvudteman med 

tillhörande underteman: 1. Översättningar av idén om stödboende för ensamkommande ungdomar; 

2. Självständighet – konstruktion av begreppet; 3. Möjligheter och utmaningar. Nedan ges först en 

deskriptiv presentation av hur stödboendena är utformade kommun för kommun. Innehållet i den 

ska inte uppfattas som en del av analysen, utan snarare ett deskriptivt resultat utifrån min tolkning 

av intervjupersonernas svar på frågor om verksamheternas utformning. Informationen fungerar 

sedan som en kontext i den följande analysen, vilket är anledningen till att resultat- och analysdelen 

inleds med dessa beskrivningar.  

 

7.1 Presentation av kommunernas stödboenden för ensamkommande 

Ljungstad är en större stad
9
 i södra halvan av Sverige. Inom kommunen befinner sig EKB-

verksamheterna under individ- och familjeomsorgen. De är dock avskilda från andra dygnet runt-

verksamheter, vilket i praktiken innebär att ensamkommande ungdomar inte placeras tillsammans 

med andra grupper av ungdomar. Vid intervjutillfället hade Ljungstad tre stödboenden för 

ensamkommande uppdelat på två föreståndare med en verksamhetschef över. Ljungstads första 

stödboende startade sommaren 2016 och består av uppställda modullägenheter med 32 platser samt 

två lägenheter i andra delar av staden med ytterligare sju platser. De två andra stödboendena består 

av lägenheter som tagits över från privata aktörer (tidigare HVB). Dessa har varit stödboenden 

sedan sommaren 2017 och har tio respektive 18 platser. Modullägenheterna är samtliga ettor där 

ungdomarna bor var för sig. De övriga lägenheterna består av ettor, tvåor och treor där ungdomarna 

antingen bor enskilt eller två och två. Personalen har fyra till sex ungdomar de är kontaktpersoner 

för, det vill säga som de har särskilt ansvar för att exempelvis arbeta med målen i ungdomarnas 

genomförandeplaner. Boendepersonalen finns tillgänglig från klockan 07.00 till 22.00. Tidigare har 

 
9 En större stad är en kommun med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 av invånarna bor i den största tätorten. Detta kan 
jämföras med en storstad (minst 200 000 invånare). Längre fram används även mindre stad och då åsyftas kommuner med minst 15 
000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.  
Se: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning [2018-03-01] 
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det funnits nattpersonal, men sedan hösten 2017 finns istället ett mobilt team för EKB-

verksamheterna i kommunen dit ungdomarna kan vända sig om det skulle hända något nattetid.  

 

Hasselköping är en större stad i södra halvan av Sverige. Kommunens EKB-verksamheter utgör en 

egen enhet inom socialförvaltningen. Utredning och placering av ensamkommande är därmed 

avskilt från liknande insatser för andra ungdomar. Vid intervjutillfället fanns ett stödboende i 

Hasselköpings kommun. På stödboendet arbetar boendepersonal och samordnare med 

verksamhetschef över. Stödboendet startade hösten 2016 och består av lägenheter med totalt 27 

platser i ett lägenhetsområde, där det även bor studenter. Av lägenheterna är 17 ettor, där 

ungdomarna bor en och en, och fem treor som ungdomarna delar två och två. Boendepersonalen 

arbetar dagtid och har cirka fem ungdomar var som de är kontaktpersoner för (de är även 

kontaktpersoner för ungdomar i en tidigare utsluss”, som håller på att avvecklas). Nattetid finns 

personal i beredskap som utgår från kommunens HVB:n för ensamkommande.  

 

Violaberg är en mindre stad i södra halvan av Sverige. Kommunens EKB-verksamheter befinner sig 

under sektionen för integration och fritid, och är därmed avskild från liknande insatser som rör 

andra ungdomar. Vid intervjutillfället fanns två typer av stödboenden för ensamkommande 

ungdomar, kallat för steg 2 och steg 3. Steg 2 består av ettor i en lägenhetsbyggnad med totalt 38 

platser där ungdomarna bor en och en. Steg 2 startade sommaren 2017 i nya lokaler efter att tidigare 

ha varit HVB. Steg 3 fanns sedan tidigare som utslussverksamhet och övergick till stödboende 

våren 2017. I steg 3 bor ungdomarna en och en i framför allt enrumslägenheter som ligger utspridda 

i kommunen, med upp till 28 platser. Utöver boendepersonal finns två samordnare och en 

verksamhetschef. Personalen har ett varierande antal ungdomar de är kontaktpersoner för. 

Personalen arbetar dagtid, dock med en vaken nattpersonal som utgår från steg 2. 

 

7.2 Översättningar av idén om stödboende för ensamkommande ungdomar 

  

          Det fanns ju inga andra stödboenden som mall att gå efter och sådär. Det fanns i princip 

          bara ett utkast från Socialstyrelsen [meddelandebladet] om att det här tror vi är vad stödboende 

          är. Det var inte tydligt ens som biståndsform vad vi skulle göra. Det fanns inga riktlinjer ens. Så 

          det var ju rätt mycket improvisation. (Verksamhetschef, Ljungstad) 

 

Ovanstående citat ger en bild av förutsättningarna vid uppstarten av Ljungstads kommuns första 

stödboende. Då kommunen var bland de första i landet att driva stödboende för ensamkommande 

ungdomar efter införandet av placeringsformen i lagtext, menar verksamhetschefen att det fanns 

många frågor utan direkta svar. Verksamhetschefen och den tidigare föreståndaren för boendet 



 

34 

 

beskriver det som en period med utmaningar och svårigheter i att själva tolka och samtidigt få andra 

aktörer, så som socialtjänsten, att förstå vad ett stödboende är. Svårigheterna kan ställas i relation 

till det Johansson (2006) skriver om att översättningar av idéer påverkas av förutsättningar i den 

lokala kontexten. I det här fallet påverkades översättningen av att det saknades tydliga riktlinjer, 

eftersom uppstarten i Ljungstad skedde i princip samtidigt som Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 2016:56) publicerades. När Hasselköping och Violaberg 

startade sina stödboenden fanns föreskriften att tillgå under planeringen, vilken 

verksamhetscheferna menar var utgångspunkt i utformandet av stödboendena. De hade med andra 

ord tillgång till vad Johansson (ibid:30) benämner som en objektiverad idé, där placeringsformens 

allmänna ramar anges. Vidare pratar de om perioden 2015/2016 med ett stort antal 

ensamkommande som skulle placeras någonstans, och som i och med uppstarten av stödboendena 

nu skulle börja flytta in dit. De säger även att flera HVB:n för ensamkommande stängdes parallellt 

med att stödboendena startade, vilket gällde även i Ljungstad. Violabergs ena boende (steg 2) och 

Ljungstads andra och tredje har dessutom tidigare varit HVB:n som omvandlats till stödboenden. 

Likaså dessa förhållanden, med ett stort antal ungdomar som skulle placeras och HVB:n som 

stänger ner, utgör exempel på lokala kontexter som intervjupersonerna menar påverkade 

utformningen av verksamheterna (jmf. ibid.) Följande fördjupas analysen av dessa förhållanden 

genom att lyfta skillnader och likheter verksamheterna emellan. 

 

7.2.1 Förståelse av skillnader och likheter 

Kommunernas översättningar av placeringsformen är till mångt och mycket lika, samtidigt som det 

finns en del lokala skillnader. Exempel på skillnader är tillgänglighet till nattpersonal och 

uppdelning av stödboendet i flera steg.
10

 Längre fram i analysen urskiljs även skillnader i bland 

annat rutiner, ansvar för sysselsättning och självständighetsarbete med gruppen asylsökande. 

Utifrån teori om översättning (jmf. Johansson, 2006:30f) kan dessa skillnader utgöra exempel på 

lokala anpassningar av idén. Att exempelvis Violaberg har delat upp stödboendet i två steg menar 

verksamhetschefen bland annat beror på att det tidigare fanns två verksamheter (HVB och utsluss), 

som numera båda utgör stödboenden. De tidigare utslusslägenheterna ligger dock utspritt medan 

lägenheterna i steg 2 ligger samlat och nära personal. Samordnaren för steg 3 beskriver stegen som 

en process som avgörs av hur självständiga ungdomarna uppfattas vara, där steg 3 ”ska vara det 

sista steget innan vi släpper våra ungdomar”. I takt med att de blir allt mer självständiga flyttar de 

 
10 Värt att notera är att det parallellt med att jag genomförde intervjuerna i Ljungstad startades en form av andra steg även där. De 
ungdomar som saknar boende och fortfarande behöver stöd efter stödboendeplaceringen kan flytta till en utslusslägenhet som de 
delar med en eller flera andra och få två timmar boendestöd i veckan. Verksamheten var dock inte registrerad som ett stödboende, 
varför den inte ingår i studien. 
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vidare till steg 3. Detta kan jämföras med Hasselköpings ”steglösa” stödboende, vars lägenheter 

ligger samlat och av intervjupersonerna ses som det sista steget för ungdomarna. 

          Skillnader i de lokala översättningarna kan även förstås utifrån stödboendeformen som 

relativt ny för gruppen ensamkommande och att det således saknas helt etablerade idéer inom det 

organisatoriska fältet (jmf. DiMaggio & Powell, 1991:148f). De studerade kommunernas EKB-

verksamheter har tidigare främst utgjorts av HVB-hem, som intervjupersonerna uppfattar haft en 

högre grad av omsorg som styrande tanke - en etablerad idé. Både verksamhetschefen i 

Hasselköping och den tidigare föreståndaren i Ljungstad berättar om utmaningen i att ställa om 

”tänket” inom verksamheterna från omsorg till stöttning, eftersom boendepersonalen ofta haft 

tidigare arbetserfarenheter från HVB. Utmaningen kan därmed även förstås utifrån DiMaggio och 

Powells (1991:70f) begrepp normativ isomorfism då bakgrunden inom HVB sannolikt inneburit 

vissa likartade former av arbetssätt och inställning. Då målgruppen för stödboendena i stort sett är 

samma som för HVB, menar verksamhetschefen i Hasselköping och den före detta föreståndaren i 

Ljungstad att ”HVB-tänket” om hur arbetet bör utföras påverkar arbetet i stödboendet. De menar 

dock att stödboende som placeringsform skiljer från HVB i ett antal aspekter, bland annat i tillgång 

till personal och stöd, och därmed kräver ett annat arbetssätt. När stödboendeformen nu börjar 

etableras inom det organisatoriska fältet för ensamkommande verkar utformningen således påverkas 

av idéer inom redan etablerade verksamheter, så som HVB (jmf. ibid.).  

       Gällande likheter framstår de som betydligt fler än skillnaderna, även om det finns variationer 

inom dem. Några exempel från beskrivningarna ovan: avskilt från andra ungdomsplaceringar, egna 

lägenheter och kontaktpersoner. Längre fram i analysen går det även att urskilja likheter i bland 

annat inskrivningskrav, stödfrekvens, arbetsmaterial och integrationsfokus. Den största likheten av 

dem alla är kanske ändå att samtliga kommuner har startat stödboenden – för ensamkommande. 

Som beskrivits tidigare föregicks införandet av stödboendeformen i lagtext av en statlig utredning 

(SOU 2014:3) som konstaterade ett behov av mindre ingripande placeringsalternativ. Året innan 

stödboendeformen infördes (2015) hade samtidigt drygt 35 000 ensamkommande barn sökt asyl i 

Sverige. Jämfört med år 2014 var det en ökning med omkring 400% (Migrationsverket, 2017b). 

Verksamhetscheferna i de tre kommunerna beskriver perioden som mycket krävande i form av att 

de med kort varsel fick ta emot ett oväntat stort antal ensamkommande ungdomar som alla skulle 

placeras någonstans, vilket ledde till provisoriska lösningar och en utökad HVB-verksamhet. I juli 

2017 sänktes sedan den statliga ersättningen (se Bakgrund) för vårdinsatser för ensamkommande 

enligt LVU eller motsvarande inom SoL (Migrationsverket, 2017e, f, g; Socialstyrelsen, 2016:16). 

Samtliga intervjuade beskriver att de lägre ersättningsnivåerna har påverkat arbetet, vilket illustreras 

i citaten från verksamhetscheferna nedan:  
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          Ja, det är klart att det har påverkat. Det är ju en rejäl minskning som vi fått anpassa oss 

          efter bland annat genom stödboendet då. (Verksamhetschef, Hasselköping)  
 
           Det är ju stor skillnad på vad som har varit och vad som är i dagsläget. Jag menar, det går ju 

          inte att bedriva verksamhet på samma sätt. (Verksamhetschef, Violaberg). 
 
          Sedan förändrades ju villkoren igen utifrån att ersättningsnivåerna blev annorlunda. 

          Det slutade ju med att vi bland annat tog bort dygnet runt-verksamheten för stödboendet. 

          (Verksamhetschef, Ljungstad).  
 

Eftersom verksamheterna kan ses som beroende av den statliga ersättningen kan själva uppstarten 

av stödboenden, och omvandling från HVB till stödboende, förstås genom begreppet tvingande 

isomorfism. Att över huvud taget starta stödboenden kan förstås utifrån införandet i lagtext. Att 

däremot starta stödboenden specifikt för gruppen ensamkommande ungdomar kan förstås utifrån att 

man från statligt håll använt ekonomiska styrmedel (sänkt ersättning) och därmed indirekt skapat en 

kontext som tvingat kommunerna att förändra tidigare utformning av placeringarna. De förändrade 

ekonomiska förutsättningarna verkar även ha fått verksamheterna att anpassa arbetet, exempelvis i 

form av att inte ha nattpersonal på plats i Hasselköping och Ljungstad. Samtidigt som 

verksamhetschefen i Ljungstad säger: ”Jag tror inte att avsikten från lagstiftaren från första början 

var att stödboende skulle vara en dygnet runt-verksamhet”, anser en boendepersonal att det medfört 

en stor osäkerhet för både personal och ungdomar då det dels inte längre finns någon kontroll över 

vilka som vistas där nattetid och att det dels utgör en risk när placerade ungdomar mår väldigt 

dåligt. Övriga aspekter som intervjupersonerna menar har påverkats av de minskade ersättningarna, 

och således kan ses som konsekvenser av tvingande isomorfism, är att det formella antalet 

stödtimmar begränsats (ca 4 h/vecka) och att boendena inte har resurser till att anordna 

gemensamma aktiviteter för ungdomarna. Det sistnämnda försöker dock verksamheterna i olika 

utsträckning åtgärda genom att istället samarbeta med olika frivilligorganisationer, kyrkan eller 

fritidsförvaltningen (eller motsvarande). En boendepersonal säger:                                    

 
          Vi får inte anordna aktiviteter, för vi är stödboende. Det finns inte ekonomi för det,  

          tyvärr. Så då får vi försöka hitta andra sätt, vid sidan av. Vi ska kanske inte göra det, men vi  
          gör ju det ändå. Vi försöker ju få det så bra som möjligt för ungdomarna. (boendepersonal, 

          Ljungstad) 

  

Intervjupersonen ovan uppfattar att de eventuellt går utanför ramarna för verksamheten när de 

samarbetar med andra aktörer som anordnar aktiviteter för de placerade ungdomarna. Detta kan 

förstås som en form av frikoppling från den formella verksamheten då personalen utifrån sitt 

handlingsutrymme använder sig av alternativa lösningar (jmf. Meyer & Rowan, 1991:58). Fler 

exempel på frikopplingar lyfts under avsnitt 7.1.4, först beskrivs och analysera hur jag tolkar att 

intervjupersonerna konstruerar verksamheternas målgrupp.  
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7.2.2 Konstruktion av målgrupp 

Samtliga stödboenden är riktade mot gruppen ensamkommande ungdomar och är inom den 

kommunala organisationen avskilda från liknande verksamheter för andra ungdomar. Därmed görs 

en skillnad mellan ensamkommande och andra placerade ungdomar – en kategorisering. Lipsky 

(2010:142) menar att kategoriseringar riskerar att bygga på fördomsfulla stereotyper av 

brukargrupper och skillnader dem emellan. Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) har dessutom 

synliggjort hur socialarbetare kan kategorisera för att synliggöra, samtidigt som det riskerar att 

reproducera maktstrukturer. Således finns en risk att uppdelningen mellan ensamkommande och 

andra ungdomar leder till att sådana fördomar reproduceras om de blir utgångspunkter i arbetet. Två 

boendepersonal som intervjuats pratar om huruvida de kan lita på ungdomarnas berättelser och 

uppgivna ålder, men menar samtidigt att de måste utgå från det för att kunna genomföra sitt arbete. 

Boendepersonalens tankar kring ålder kan ställas i relation till de medicinska åldersbedömningarna 

som dittills genomförts av Rättsmedicinalverket (2017), vilka i en majoritet av ärendena hade lett 

till åldersuppskrivningar. Bedömningarnas tillförlitlighet har dock starkt kritiserats (se t.ex. Hjern & 

Ascher, 2017; Tamsen, 2017). Att intervjupersonerna lyfter åldersfrågan kan sägas exemplifiera 

rådande antaganden och stereotyper som finns kring ensamkommande ungdomar, där åldersfrågan 

hamnat i centrum. Deras resonemang om hur de väljer att utgå från att ungdomarna de träffar talar 

sanning kan därför förstås som ett medvetet val om professionellt förhållningssätt och ett aktivt 

avståndstagande utifrån stereotypen om att många ungdomar är äldre än de uppger sig vara, 

samtidigt som det synliggör att sådana stereotyper finns inom fältet. 

          I en rapport av Stretmo och Melander (2013:19) menar författarna att det inom kommunalt 

mottagande av ensamkommande finns två förhållningssätt där barnet antingen ses som annorlunda 

eller som vilket barn som helst. Det första synsättet lägger ett större fokus vid regler och ramar 

medan det andra innebär ett fokus på stöd och omvårdnad. Att verksamheterna som ingår i 

uppsatsen enbart är för ensamkommande och dessutom är avskilda i den kommunala organisationen 

kan tolkas som uttryck för att gruppen betraktas som annorlunda, exempelvis i form av att de skulle 

ha specifika behov som skiljer sig från andra ungdomars behov. I Hasselköping berättar 

verksamhetschefen att uppdelningen har inneburit att de ensamkommande ungdomarna inte fått 

tillgång till samma insatser som andra placerade ungdomar, exempelvis arbetsmetoden RePulse. 

Said (2003:44ff) menar att uppdelningar mellan ”vi” och ”de andra” leder till konstruktioner av 

skillnad. Att således skilja mellan ensamkommande ungdomar, som ofta kommer från 

utomeuropeiska länder (Migrationsverket, 2017b), och övriga (svenska) ungdomar kan tolkas som 

att de ensamkommande inte ses som ”oss” och ska behandlas annorlunda. Det i sig kan vara 

problematiskt dels eftersom intervjupersonerna flera gånger påpekar att ungdomarna främst är 
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individer och dels eftersom stödboende som placeringsform är tänkt att bygga på individanpassat 

stöd (5:2, HSLF-FS 2016:56). Detta kan även ställas i relation till studien av Vitus och Lindén 

(2013:89, 98) där de menar att asylsökande barn som främst betraktas som asylsökande, istället för 

vilka barn som helst, inte alltid ges samma rättigheter som barn generellt. 

          Samtidigt är det av betydelse att även se den kommunala organisationen i en kontext där det 

på kort tid kom ett stort antal ensamkommande till Sverige som utan dröjsmål behövde placeras 

någonstans. Det hela kan således förstås som en form av tvingande isomorfism där yttre 

omständigheter tvingade kommunerna att snabbt bygga upp/ut sitt mottagande. Likaså begreppen 

mimetisk och normativ isomorfism är av betydelse då likriktningen inom de studerade kommunerna 

skulle kunna tyda på att uppdelningen mellan ensamkommande och andra ungdomar uppfattas som 

ett lyckat och legitimt sätt att organisera sig (jmf. DiMaggio & Powell, 1991:67ff). Det kan så att 

säga vara en etablerad idé och norm som kommunerna redan utgick ifrån (två av kommunerna) eller 

valde att tillämpa (en av kommunerna) i den ovissa situation som rådde.  

          De placerade ungdomarna uppges, av verksamheternas föreståndare och samordnare, främst 

vara runt 17-18 år och tidigare ha varit placerade i HVB (några få kommer från familjehem). I några 

fall ska 16-åriga ungdomar ha placerats. Inför placeringen görs så kallade lämplighetsbedömningar 

av ungdomarnas socialsekreterare, ofta i samråd med personal på det tidigare boendet. 

Stödboendena i sin tur ställer olika formella krav på ungdomarna som ska vara uppfyllda för att en 

placering ska vara aktuell. Kraven handlar framför allt om att ungdomarna ska vara relativt 

självgående. Det innebär att de ska kunna laga mat, tvätta, sköta sin personliga hygien och komma i 

tid till skola och möten. Vidare ställs krav om att ungdomen inte får vara i ett missbruk eller ha 

psykosocial problematik; hen ”ska vara stabil” (verksamhetschef, Hasselköping). Dessutom ses det 

som en fördel om ungdomens kunskaper i svenska språket är tillräckliga för att personal och 

ungdom ska kunna förstå varandra. I Hasselköping finns även en ”tremånadersregel”. Den innebär 

att ungdomar utan uppehållstillstånd som fyller 18 år inom tre månader inte flyttas till stödboendet, 

eftersom asylsökande 18-åringar övergår till Migrationsverkets ansvar. Dessutom flyttas inte 

asylsökande ungdomar där den sista intervjun med asylhandläggaren är nära förestående eller en 

åldersbedömning nyligen genomförts, eftersom de inte vill riskera att såpass kortsiktigt flytta 

ungdomar som snart kan få ett avslagsbeslut. Några liknande rutiner uppges inte i de två andra 

kommunerna. Genom kraven görs en konstruktion av målgruppen för stödboendet (jmf. Lipsky, 

2010:140f). Konstruktionen talar å ena sidan om vilka ungdomar som passar för insatsen och å 

andra sidan vilka som inte gör det. Det blir så att säga en gränsdragning som delvis kan antas ha sin 

utgångspunkt i den begränsade mängd resurser som finns att lägga på varje enskild ungdom inom 
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ramen för stödboendeverksamheten: ”Eftersom stödet är begränsat till ungefär fyra timmar i veckan 

måste de klara av en del saker innan de skrivs in” (verksamhetschef, Ljungstad). 

          Samtidigt som kraven konstruerar ramar för målgruppen, beskriver intervjupersonerna att 

ungdomarna framför allt är individer. En boendepersonal i Ljungstad reflekterar över den 

balansgång det innebär för hen att utifrån verksamheten bemöta ungdomarna som individer med 

individuella problem, behov och bakgrund: ”Det är så svårt, för alla har liksom olika bakgrunder 

och behöver olika saker. Det är det som är det svåra, att de är så olika”. Här synliggörs det 

dilemma som uppstår när personalen å ena sidan ska förhålla sig till den konstruktion av 

målgruppen som gjorts av verksamheten (och genom uppdelningen i den kommunala 

organisationen) samtidigt som de förväntas bemöta ungdomarna som de individer de de facto är 

(jmf. Laanemets, Mattsson & Nordling, 2013:169). Lipsky (2010:59f) skriver att de konstruktioner 

av brukargrupper som görs inom organisationer inte existerar utanför det sammanhanget; utanför 

upplever sig brukarna som individer. Dilemmat kan sägas ställas på sin spets när ungdomarna inte 

uppfattas passa in i målgruppskonstruktionen, vilket berörs längre fram.  

 

7.2.2.1 Konstruktioner av skillnad: uppehållstillstånd och asylsökande 

Lipsky menar att det inom gräsrotsbyråkratier förutom kategorisering av brukargrupper även 

konstrueras skillnader inom grupperna, trots att de professionella uppfattar att de behandlar alla lika 

(Lipsky, 2010:112, 151f). I empirin går sådana konstruktioner att urskilja i form av skillnader 

mellan de som har uppehållstillstånd (permanenta eller tillfälliga) respektive de som befinner sig i 

asylprocessen (däribland ”limbo”, som utgörs av ungdomar vars tillfälliga uppehållstillstånd löpt ut 

och som återigen väntar på beslut). Majoriteten av de intervjuade uppfattar att de generellt 

behandlar och arbetar likvärdigt oavsett asylstatus. En boendepersonal i Ljungstad säger dock:  

 
          De med uppehållstillstånd vet vi ju ska vara här, det finns något att jobba med. Då finns också 

          mer engagemang från personalen, man ser en utveckling. /…/ Med de asylsökande kan det vara 
          så att de kommer hit imorgon och sedan får de avslag och åker nästnästa vecka. /.../ Det blir  

          inget långsiktigt jobb på det sättet. (boendepersonal, Ljungstad) 

 

Citatet kan sägas beskriva både hur intervjupersonen uppfattar den verklighet ungdomarna befinner 

sig i och den verklighet stödboendet arbetar inom. Samtliga intervjupersoner menar att det ofta är 

svårare och psykiskt påfrestande att arbeta med ungdomar som saknar uppehållstillstånd eftersom 

deras psykiska mående kan vara sämre när framtiden är oviss (jmf. Devenney, 2017:1319; Eide & 

Hjern, 2013:666; Lundberg & Dahlquist, 2012:63, 70). Under intervjuerna ges flera exempel på vad 

som kan tolkas som skillnader i arbetet grupperna emellan: långsiktig/kortsiktig planering, 

engagemang och olika prioriteringar (t.ex. att främst ungdomar med uppehållstillstånd motiveras att 

söka kommunens feriejobb). Intervjupersonerna pratar även om konsekvenser av de asylsökandes 
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ofta sämre psykiska mående (de poängterar dock att de med uppehållstillstånd också kan må dåligt): 

större stödbehov, mer tillsyn och att motverka tankar om suicid. Dessa aspekter lyfts vidare under 

nästa avsnitt och i Arbetet med självständighet under asylprocessen. 

 

7.2.3 Formella rutiner, informella anpassningar och avsaknad av kontroll 

I samtliga verksamheter finns en mängd olika rutiner för hur de bör bedrivas och vilka villkor som 

gäller för ungdomarna medan de är placerade. Dessa kan förstås som etablerade idéer, eller med 

Meyer och Rowans (1977, 1991) begrepp som rationaliserade myter. Ett exempel är att ungdomarna 

innan de flyttar in skriver på ett kontrakt om att hyra lägenheten i andra hand. I kontraktet för 

stödboendet i Hasselköping ingår, förutom att respektera hyresvärdens regler, även att sköta 

skola/praktik, att ta ansvar för ekonomi och inköp, att ha kontakt med boendepersonalen samt att be 

om råd när ungdomen inte vet hur hen ska göra. Liknande kontrakt finns även i de andra 

kommunerna. Följande i det här avsnittet tas ett urval av rutiner upp och analyseras: ungdomarnas 

asylstatus, rutiner vid inskrivning/utskrivning och rutiner för övernattningsgäster. De baseras på att 

majoriteten av intervjupersonerna pratade om rutiner kring just dessa aspekter och hur de många 

gånger fått göra informella anpassningar av dem. Av de flesta intervjupersonerna uppfattas 

rutinerna som det korrekta sättet att bedriva arbetet på och kan därför uppfattas som, åtminstone 

inom verksamheterna, rationaliserade myter (jmf. Meyer & Rowan, 1977, 1991). De informella 

anpassningarna uppfattas snarare som ett ”nödvändigt ont” i sammanhanget.  

 

7.2.3.1 Ungdomarnas asylstatus 

 

          Från början var tanken att man skulle vara 18 år och ha PUT. Det sket ju sig rätt duktigt. Det 

          var inte så många som hade det, utan rätt många var ju 16 år och fortfarande i asylprocessen. Så 
          vi fick ju anpassa oss till det på något sätt. (Verksamhetschef, Ljungstad) 

  

I citatet ovan berättar verksamhetschefen i Ljungstad om hur stödboendet från början var tänkt för 

myndiga ungdomar med permanenta uppehållstillstånd. Den tidigare föreståndaren och en personal, 

som var med och startade kommunens första stödboende, menar att detta var en utgångspunkt i 

planeringen av verksamheten. Även Violabergs steg 3 har som formell rutin att enbart placera 

ungdomar med uppehållstillstånd, medan Hasselköping istället har ”tremånadersregeln” (s. 37). 

Majoriteten av intervjupersonerna menar även att det ideala vore om de placerade har 

uppehållstillstånd - det skulle möjliggöra ett mer långsiktigt arbete samtidigt som ungdomarnas 

psykiska mående antas vara stabilare. Arbetet med båda grupperna har tidigare berörts och 

återkommer fortlöpande i resultatet/analysen. Här konstateras dock att uppehållstillstånd ses som en 

ideal förutsättning och i vissa fall en (tidigare) rutin för placering.  
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Som redan avslöjats i citatet ovan var permanent uppehållstillstånd inte en rutin som kunde 

efterlevas i praktiken. Samtliga stödboenden hade vid intervjutillfället placerade ungdomar både 

med och utan uppehållstillstånd. I steg 2 i Violaberg och ena boendet i Ljungstad uppgav de 

intervjuade att en övervägande majoritet fortfarande befann sig i asylprocessen. Anledningarna till 

varför ungdomar i asylprocessen placerats i stödboendena, trots att det inte uppfattas som idealt, 

skiljer sig något mellan kommunerna. I Hasselköping säger verksamhetschefen: ”Vi har ju valt att 

följa individen, där den befinner sig. Vi har inte velat sätta dem i någon sorts karantän bara för att 

de inte har uppehållstillstånd”. Citatet stämmer överens med vad övriga intervjupersoner i 

Hasselköping säger, nämligen att det är uppfattningen om ungdomarnas grad av självständighet och 

var de befinner sig i den processen som styr placeringen. I Violaberg och Ljungstad målar 

intervjupersonerna främst upp en annan bild där yttre faktorer har tvingat boendena att ta emot ett 

stort antal asylsökande ungdomar. Migrationsverkets långa handläggningstider till följd av det stora 

antalet asylsökande år 2015 har inneburit att ungdomar som varit i Sverige i flera år fortfarande 

saknar uppehållstillstånd. Dessa ungdomar uppfattas ändå tillhöra målgruppen i och med att de varit 

i Sverige såpass länge. Ytterligare en faktor är att i takt med att kommunernas HVB-hem för 

ensamkommande antingen stängts ner eller omvandlats till stödboende har asylsökande ungdomar 

blivit tvungna att skrivas in. Verksamheterna kan så att säga ha tvingats anpassa sig efter 

förhållanden de inte själva kan kontrollera (jmf. Lipsky, 2010:13, 76ff): antalet asylsökande som 

kommer till Sverige, Migrationsverkets handläggningstider och stängning av HVB:n.  

          Anpassningen i att placera även asylsökande ungdomar i stödboende får dock följder för hur 

verksamheterna kan bedriva sitt arbete. I Violaberg berättar verksamhetschefen hur hen har varit 

tvungen att besluta om regelbunden tillsyn flera gånger om dagen för vissa ungdomar på grund av 

bedömd suicidrisk. Hen menar att stödboendet med sina begränsade resurser och utformning inte 

passar ungdomar som mår så psykiskt dåligt. Samtidigt berättar verksamhetschefen att de inte kan 

påverka situationen, utan måste försöka förhålla sig till den: 

 
          Vi har ju situationen som den ser ut idag, med måendet. Det får kosta vad det kostar. Fortsätter 

          vi ha ungdomar som mår dåligt kommer jag ju sätta in personal. Sedan får jag väl stå där och 

          försöka förklara varför jag valde att göra sådär. Tyvärr så lär vi nog hamna där så småningom. 
          (Verksamhetschef, Violaberg) 

 

Verksamhetschefens agerande att sätta in tillsyn kan förstås som en frikoppling från stödboendets 

formella förutsättningar, det vill säga ett visst antal timmar stöd i veckan (jmf. Meyer & Rowan, 

1991). Formellt sett är det fortfarande ett stödboende där mer eller mindre självständiga ungdomar 

får ett par timmars stöttning i veckan. Den rådande situationen med asylsökande ungdomar som mår 

väldigt dåligt uppfattas dock inte vara möjlig att förändra (jmf. Lipsky, 2010:76ff, som menar att 
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personal uppfattar att de inte kan påverka yttre omständigheter). Informellt har därför 

verksamhetschefen frikopplat delar av verksamheten i ett försök att möta de ytterligare behov som 

finns. Eftersom verksamhetschefen förväntar sig vara tvungen att försvara sitt agerande kan 

frikopplingen anses ha skett utan formellt tillstånd från den högre ledningen, vilket enligt Meyer 

och Rowan (1991:58) utgör en form av organisatorisk frikoppling. Situationen förstås av 

intervjupersonerna som delvis uppkommen i och med att verksamheterna saknar kontroll över vilka 

ungdomar som skrivs in och därmed hamnar under stödboendenas ansvar. 

 

7.2.3.2 Inskrivning och utskrivning 

Nära sammankopplat med analysen ovan är de formella kontra informella rutinerna vid in- och 

utskrivning. Utifrån intervjuerna med samordnare, föreståndare och verksamhetschefer konstateras 

att det formellt ser väldigt likt ut i de tre kommunerna. Beslutet om insatsen stödboende fattas av 

ungdomens socialsekreterare, ofta i samråd med personal vid ungdomens tidigare boende, och 

baseras på en lämplighetsbedömning och ungdomens egen inställning. Efter följer en överlämning 

till stödboendets personal och ungdomen informeras om stödboendets regler och övriga villkor. Om 

det inte finns några hinder fattar föreståndaren eller verksamhetschefen beslut om inskrivning. 

Processen vid utskrivning liknar den vid inskrivning, men i regel sker ingen överlämning och 

ungdomen kan som längst bo i stödboendet till hen fyller 21 år (20 år i Ljungstad). Dock uppfattas 

att den beskrivna situationen, där HVB:n stängs ner och ungdomar skrivs in på stödboenden till 

följd av förändrade ekonomiska förutsättningar, leda till att lämplighetsbedömningarna brister och 

att ungdomar som inte är redo ändå skrivs in/ut. I Ljungstad uppfattar en boendepersonal att det 

ibland skrivs in ungdomar som inte klarar av att laga mat eller är alldeles för psykiskt instabila för 

att bo på egen hand. Liknande beskrivningar återkommer även i intervjuerna med boendepersonal i 

Violaberg. Personalen verkar dessutom uppfatta att de inte kan påverka situationen. En 

boendepersonal i Ljungstad säger: ”De [cheferna] förväntar sig att vi ska lösa det, så vi gör så gott 

vi kan och stöttar mycket mer än de där fyra timmarna”. I likhet med Meyer och Rowans (1991:58) 

resonemang om frikopplingar framställs det här som att ett stort ansvar läggs vid personalens 

handlingsfrihet (eller handlingsutrymme, enligt Lipsky, 2010) och att kunna lösa de problem som 

uppkommer informellt. Vidare berättar en boendepersonal i Ljungstad hur hen uppfattar att det går 

till när socialsekreterarna vill skriva ut ungdomar från stödboendet till kommunens 

utslusslägenheter (som inte ingår i studien, se fotnot 10): 
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          De frågar oss vilka vi tror är färdiga för utsluss. Då ger vi ju våra rekommendationer om vilka 
          vi tror kan vara redo. Om de säger att de vill ha iväg fem stycken, så säger vi fem stycken som 

          vi tror skulle kunna klara det. Då har det nog stämt ganska bra. Men ibland har de begärt väldigt  

          många och då tycker vi väl kanske att vad fan, vi har inte så många men okej, ta de här också 
          då. För de vill ju ha så många och de behöver platserna på stödboendet till andra. 

          (boendepersonal, Ljungstad) 

 

Boendepersonalens uppfattning kan sägas sätta fingret på den diskussion som fördes kring olika 

typer av gräsrotsbyråkrater i teorikapitlet där graden av handlingsutrymme dels kan variera över 

situation och dels vara beroende av yrkesroll och position. Även om personalen vid stödboendet är 

de som utför stödinsatsen och genom sitt agerande avgör hur den ska se ut i praktiken, är det inte de 

som fattar beslut om själva insatsen. Detta beslut tas istället av ungdomarnas socialsekreterare, som 

även de utgör gräsrotsbyråkrater fast med en annan yrkesroll (jmf. Lipsky, 2010:3ff). Konsekvensen 

blir att boendepersonalen uppfattar att situationen ligger utom deras kontroll. Situationen som 

beskrivs i citatet ovan visar också att det inte alltid verkar vara boendepersonalen som avgör när 

deras arbete är ”färdigt”, utan att det beslutet kan ligga hos socialsekreterarna som rimligtvis inte 

träffar ungdomarna i samma utsträckning som boendepersonalen. Ändå är det hos 

socialsekreterarna avgörandet verkar ligga i Ljungstad, vilket begränsar boendepersonalens 

handlingsutrymme att avgöra när insatsen ska avslutas.  

          Ytterligare en aspekt att lyfta är att samtliga verksamhetschefer säger att det ska vara möjligt 

för ungdomen att flytta tillbaka till HVB om ungdomen inte klarar av att bo i stödboende. I 

Hasselköping ges flera exempel på när ungdomar tillfälligt flyttat tillbaka för att några månader 

senare åter skrivas in på stödboendet när hen bedömts redo. I Ljungstad däremot säger en 

boendepersonal att inga ungdomar flyttas tillbaka eftersom det inte finns platser att flytta tillbaka 

dem till, utan att personalen istället får försöka göra så gott de kan för att tillgodose behoven. Även 

detta kan förstås som en konsekvens av den tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1991) som 

genom ekonomiska nedskärningar lett till nedstängning av HVB-hemmen – det finns helt enkelt 

inga eller få platser att flytta tillbaka till. Det innebär då att boendepersonalen får försöka anpassa 

arbetet inom stödboendets ramar.  

 

7.2.3.3 Rutiner vid övernattningsgäster 

Samtliga verksamheter uppger att det finns någon form av rutiner för hur det bör gå till om de 

placerade ungdomarna vill ha övernattningsgäster i lägenheten. I Hasselköping berättar 

samordnaren att övernattningsgäster inte är tillåtna. I de andra kommunerna uppger boendepersonal 

och samordnare/föreståndare att det tillåts förutsatt att de meddelar personalen i förväg och att det 

”sköts snyggt” (samordnare, Violaberg). På det ena boendet i Ljungstad säger en boendepersonal att 

det inte tillåts att ha övernattande gäster flera dagar i rad eller under veckodagarna då det antas 
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påverka ungdomens skolgång. Enligt intervjupersonerna fungerar dessa rutiner olika väl i de olika 

verksamheterna och de uppfattas generellt som svårkontrollerade eftersom det inte finns personal på 

plats dygnet runt. En boendepersonal och föreståndare i Ljungstad ser det som en säkerhetsrisk att 

de inte vet vilka som uppehåller sig i lägenheterna nattetid, exempelvis om det skulle börja brinna 

eller komma dit utomstående personer som vill ungdomarna illa. Boendepersonalen säger: ”Vi har 

ingen koll alls, det bor säkert dubbelt så många här nattetid”. 

          Att det inte finns nattpersonal på samtliga stödboenden kan som tidigare nämnt förstås som 

en konsekvens av förändrade ekonomiska förhållanden och olika översättningar av stödboendeidén 

(s. 34-35). Att ändå ha rutiner för om och på vilka villkor ungdomarna får ha övernattningsgäster 

kan samtidigt relateras till de anställdas uppfattning om ramarna för ungdomarnas självständighet 

och i vilken grad ungdomarna antas kunna ta ansvar för att exempelvis komma i tid till skolan 

dagen efter att en vän sovit över. I nästa avsnitt görs en mer djupgående analys av 

självständighetsbegreppet och vad det innebär respektive inte innebär för de placerande 

ungdomarna. Genom de formella övernattningsrutinerna, som inte kan kontrolleras, konstrueras 

dock en ram för hur självständiga och ansvarstagande ungdomarna antas vara. 

 

Beskrivningarna och analysen av de utvalda rutinerna, och hur verksamheterna i olika hög grad 

tvingas anpassa sig efter utomstående faktorer, mynnar ut i en konstruktion av stödboende-

verksamheterna som (tvingat) flexibla. Analysen visar att de i hög grad måste anpassa sig efter de 

förhållanden de verkar inom och att dessa förhållanden till stor del ligger utom verksamheternas 

kontroll. Detta har inneburit att delar av de formella verksamhetsrutinerna frikopplats. Analysen kan 

relateras till tidigare forskning av Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2016:595) där de menar att 

boendepersonalen uppfattar det svårt att skapa ett ”idealt” hem för ungdomarna i och med 

begränsande strukturella förutsättningar.  

 

7.3 Självständighet – konstruktion av begreppet  

Självständighetssyftet kan förstås utifrån en västerländsk kontext där ungdomar, däribland 

ensamkommande, med stigande ålder förväntas bli allt mer självständiga och slutligen flytta till eget 

boende (Mallet, 2004:78; Wernesjö, 2015:452). I följande avsnitt utgår jag från Lipskys (2010:59f) 

tankar om hur gräsrotsbyråkrater konstruerar brukargrupper och därmed anpassar sitt arbete utifrån 

konstruktioner av gruppens behov. Först beskrivs och analyseras självständighetsbegreppet utifrån 

uppdelningen praktisk, samhällsorienterad och emotionell/social självständighet. Efter följer en 

analys av hur konstruktionen av självständighet och hur arbetet ska genomföras skiljer sig när det 
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gäller asylsökande ungdomar. Avslutningsvis analyseras intervjupersonernas uppfattning om 

självständighet som ett brett och svårtolkat mål att arbeta efter.  

 

7.3.1 Praktisk, samhällsorienterad och emotionell/social självständighet 

Av samtliga intervjupersoner inom verksamheterna beskrivs arbetet med ungdomarnas 

självständighet utifrån tankar om ansvar, det vill säga att ungdomarna genom att ta ansvar för den 

egna situationen, och med viss stöttning från personalen, kan uppnå självständighet. 

Intervjupersonerna beskriver att boendepersonalen ”ska finnas till hands efter behov” 

(verksamhetschef, Hasselköping) och ”ha händerna bakom ryggen” (samordnare, Violaberg). 

Därmed menar intervjupersonerna att ett stort ansvar läggs på ungdomen att dels uttrycka sina 

behov och dels söka upp personal om hen behöver stöttning. Det finns även en tydlig tanke om att 

boendepersonalen riskerar att göra för mycket och därmed hämma processen.  

          Återkommande i intervjuerna är att arbetet med självständigheten beskrivs som en process 

som påbörjas redan under den tidigare HVB- eller familjehemsplaceringen. Resonemangen kring att 

inte göra för mycket och att enbart stötta vid behov kan å ena sidan förstås utifrån vad jag skrivit 

tidigare i analysen om arbetet med att ställa om insatsen från ett ”HVB-tänk” som baserats på 

omsorg, till att istället fokusera på stöttning. Å andra sidan framstår det egna ansvaret som villkorat 

och begränsat, exempelvis utifrån de olika rutinerna kring övernattningsgäster. Genom att sådana 

rutiner utformats, ibland på detaljplan, kan det tolkas som att delar av självständigheten inte är upp 

till ungdomarna att själva ta ansvar för. Det finns så att säga en, av personalen, konstruerad gräns.  

          Vid analys av konstruktionen av självständighet i övrigt framträder tre undergrupper: 

praktisk, samhällsorienterad och emotionell/social självständighet. Nedan syns en tabell där 

begreppet har delats upp i dessa tre med tillhörande exempel. Uppdelningen och de exempel som 

ges grundar sig i min analys av intervjupersonernas beskrivningar. Jag kommer följande att utgå 

från dessa tre grupperingar för att analysera begreppet. 

 



 

46 

 

7.3.1.1 Praktisk självständighet 

Vad gäller den praktiska delen räknar intervjupersonerna upp en mängd olika färdigheter, så som att 

kunna ta hand om en egen lägenhet, handla och laga mat, sköta den personliga hygienen, tvätta, 

passa tider samt att kunna hantera sin ekonomi och göra en budget. Dessa liknar tidigare forskning 

om placerade ungdomars önskemål vad gäller praktiskt stöd från boendepersonal (Höjer & 

Sjöblom, 2010; Stretmo & Melander, 2013). En del av dessa färdigheter förväntas ungdomarna 

klara av innan de flyttar till ett stödboende (se Konstruktion av målgrupp), medan andra utgör delar 

de kan arbeta vidare med tillsammans med sina kontaktpersoner; ta hand om lägenheten, 

hemförsäkring, planera ekonomi och budget. Ingen av boendepersonalen som intervjuats säger sig 

minutiöst följa ramen om ett visst antal timmar stöd i veckan. Inställningen är snarare att stötta efter 

behov; vissa veckor blir mer, andra veckor blir det mindre. Speciellt den första tiden efter inflytt 

kan det ofta bli mer stöd och då även i form av att kontakpersonen söker upp ungdomen istället för 

tvärtom. I följande citat berättar en boendepersonal i Ljungstad hur hen brukar göra. 

 
          I början när jag tar över en ungdom så har jag väldigt regelbunden kontakt med ungdomen för 
          att se vad det är för person och vad den klarar av rent praktiskt. Efter en viss period med mer 

          kontakt så backar jag, utan att säga till om det, och så får ungdomen söka upp mig istället om 

          det finns behov. (Boendepersonal, Ljungstad) 

 

Citatet utgör ett exempel på handlingsutrymme (jmf. Lipsky, 2010) och visar att det antas finnas ett 

behov av att kunna anpassa sitt arbetssätt och vara flexibel för att möta ungdomarnas individuella 

behov. Citatet understryker även det utrymme som därmed finns för att behandla ungdomarna olika 

efter hur varje enskild boendepersonal tolkar individens behov. Det skulle kunna innebära att 

boendepersonalens tolkning av behovet skiljer sig från ungdomens egen uppfattning (jmf. Lipsky, 

2010:13f). Därmed läggs återigen ansvaret på ungdomen att kunna uttrycka de behov hen har. I 

intervjuerna med verksamhetschefer, föreståndare och samordnare framkommer även en förväntan 

om att boendepersonalen ska kunna agera flexibelt gentemot de behov som uppkommer. Detta 

beskrivs dock som ett bekymmer i de fall då ungdomar som inte uppnått den förväntade graden av 

praktisk (och emotionell) självständighet placeras vid stödboendet. Tidigare i analysen har jag visat 

hur delar av arbetet frikopplats till följd av ett utomstående tryck att placera ungdomar i 

stödboendeverksamheterna. Frikopplingen kan förstås som en form av organisatorisk anpassning 

samtidigt som konsekvenserna i sin tur kräver ytterligare anpassning av arbetet på 

boendepersonalens nivå. Även om de intervjuade menar att de flesta ungdomar som skrivs in har 

uppnått en tillräckligt hög grad av praktisk självständighet, ges exempel på enskilda fall då 

ungdomar inte klarat av att exempelvis koka vatten eller sköta den personliga hygienen. Ingen av 

dessa ungdomar har flyttats tillbaka till HVB-hemmet, utan boendepersonalen beskriver att de 
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istället har fått utöka sina stödinsatser trots att det egentligen inte funnits tidsmässiga resurser till 

det (jmf. Lipsky, 2010:27). 

 

7.3.1.2 Samhällsorienterad självständighet 

Samtliga intervjupersoner talar även om självständighet ur ett samhällsorienterat perspektiv. Detta 

syns i att boendepersonalen framställer sig själva, och av cheferna framställs, som en typ av ”lotsar” 

som ska introducera ungdomarna till det svenska samhället. De ska dels lära dem hur den 

demokratiska samhällsapparaten med olika lagar och myndigheter fungerar, dels introducera dem 

för kulturella traditioner och sociala koder som gäller i Sverige. I detta ingår dessutom att 

ungdomarna ska ha kännedom om och vid behov kunna kontakta myndigheter, tandvård och hälso- 

och sjukvård. Tankesättet återfinns i tidigare forskning av Söderqvist, Bülow och Sjöblom 

(2015:248f) som menar att boendepersonal kopplar samman självständighet med integration. 

Följande citat exemplifierar synsättet och kopplingen: 

 
          Vi jobbar ju otroligt mycket med vad som är okej i Sverige och inte. Alltså både lagar och 
          normer, vad det finns för riktlinjer...traditioner... Vad man helt enkelt ska rätta sig efter för att 

          passa in i samhället så bra som möjligt. (Samordnare, Violaberg) 

 

Att en stor del av intervjupersonernas förståelse av självständighetsarbetet hamnar vid att 

introducera och lära ungdomarna hur Sverige fungerar kan förstås utifrån kategoriseringen av dem 

som en brukargrupp som är helt eller relativt nya i Sverige. Arbetet med deras individuella behov 

påverkas av de behov de förväntas ha som grupp (jmf. Lipsky, 2010:59f). Utgångspunkten är helt 

enkelt att de inte antas känna till allt de behöver veta om det svenska samhället för att senare, efter 

placeringen, kunna fungera och orientera sig i det. Framställningarna av gruppens behov kan även 

förstås utifrån synen på andra samhällen än det västerländska som mindre utvecklade (jmf. Said, 

2003). I flera av intervjuerna ställs det svenska samhället gentemot uppfattningar om de samhällen 

ungdomarna kommer från, exempelvis genom att ungdomarna måste lära sig om demokratiska 

värderingar eller att det är viktigt att passa tider. I följande citat konstruerar intervjupersonen ett 

”vi” och ett ”dem” genom att framställa Sverige som ett land där man passar tider, medan hens 

uppfattning är att detta inte är lika viktigt i Afghanistan. Då personen säger att ungdomarna måste 

lära sig det läggs även en värdering i vilket som är det korrekta beteendet. ”[De måste] lära sig att 

passa tider; hur viktiga och dyrbara tiderna är här i Sverige. Det är inte så i Afghanistan. Regnar 

det ute så går man inte till jobbet” (samordnare, Violaberg). Citatet kan även relateras till vad 

Söderqvist (2014:49f) skriver om att personalens konstruktion av ”svenskhet”, här att passa tider, är 

något ungdomarna ständigt måste förhålla sig till. 
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Nära sammankopplat till samhällsintroduktionen, och som en förutsättning för att fungera i 

samhället, understryker i princip samtliga intervjupersoner behovet av att behärska det svenska 

språket. Svenskan ses som en förutsättning dels för att kunna tillgodogöra sig en utbildning och dels 

för att kunna komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Att språket ses som avgörande 

för migranters integration har i tidigare forskning lyfts av bland annat Runfors (2003:155). Att det 

av intervjupersonerna uppfattas som viktigt för ungdomarnas självständighet kan därför sannolikt 

förstås utifrån de integrationsfokuserade delarna av konstruktionen av begreppet. Ansvaret för att 

lära sig språket läggs dock på ungdomarna och skolan, och ses därmed inte som boendepersonalens 

uppgift. I Hasselköping anordnas dock regelbunden läxhjälp dit ungdomarna kan komma om de 

behöver hjälp med skolarbetet, vilket indirekt kan innebära att träna svenska. I Violaberg och 

Ljungstad sker läxhjälpen mer spontant och enskilt. 

          Vad gäller självständighetens anknytning till arbetsmarknaden finns skillnader i de lokala 

översättningarna av stödboendets roll. I samtliga kommuner har ungdomarna möjlighet att söka de 

kommunala feriejobben och boendepersonalen säger sig vara behjälplig med att skriva CV om 

ungdomar med uppehållstillstånd vill söka extrajobb. Violaberg har dock tagit ytterligare ett steg 

genom att anställa en boendepersonal med särskilt sysselsättningsansvar. Hens uppgift består i att se 

till så att de placerade ungdomarna är i sysselsättning, antingen ska de gå i skolan eller kombinera 

skolgången med praktik. Om en ungdom inte sköter sin skolgång har stödboendet i Violaberg såldes 

utformats som att det då är verksamhetens uppgift att ordna en praktikplats, vilket kan ses som en 

lokal tolkning av stödboendeidéns utformning och uppgifter (jmf. Johansson, 2006:30f). I några fall 

har detta inneburit att ungdomarna efter en praktikperiod erbjudits fasta anställningar. 

Verksamhetschefen i Violaberg berättar även att de har som målsättning att ”inte skriva ut någon 

till försörjningsstöd”. Den lokala översättningen av arbetet med självständighet kan därför sägas ha 

ett tydligt sysselsättningsfokus, vilket har inneburit att verksamheten och personalens roller har 

anpassats därefter. Detta speglas även i personalens tolkning av verksamhetens mål: ”Slutmålet är 

ju ändå att de ska få ett arbete och vara självförsörjande. Min uppgift är att försöka hjälpa dem 

under resan dit” (boendepersonal med sysselsättningsansvar, Violaberg).  

          I övrigt gällande de samhällsorienterade delarna beskriver verksamhetscheferna att 

boendepersonalen måste anpassa sitt arbete, medan boendepersonalen menar att de i viss mån kan 

göra detta. Förutom anpassning i tid beskrivs möjligheter att göra studiebesök och att vara flexibel 

utefter ungdomens önskemål och behov. Detta stämmer väl överens med Lipskys (2010:13f) 

beskrivning av att det förväntas att gräsrotsbyråkraten kan anpassa arbetets utformning och mängd 

efter brukarens behov samtidigt som agerandet sätter ramar för vad som är möjligt att göra inom 

verksamheten. En av samordnarna i Violaberg exemplifierar detta genom att säga att det till följd av 
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de ekonomiska begränsningarna inte längre är möjligt med längre resor för att visa ungdomarna 

andra delar av Sverige. Därmed dras en gräns för vad som ligger utanför handlingsutrymmet.  

 

7.3.1.3 Emotionell/social självständighet 

En del av intervjupersonerna pratar om vad som kan tolkas som en emotionell och social 

självständighet, som de tänker sig att ungdomen ska ha uppnått innan hen skrivs ut från 

stödboendet. Jämfört med de två andra delarna av självständighet talar de mer begränsat om dessa 

färdigheter, vilket kan tolkas som att den formen inte ses som lika etablerad och/eller prioriterad. I 

Hasselköping talar samtliga intervjupersoner om självständighet kopplat till ungdomarnas 

självförtroende och självkänsla. I Violaberg pratar samordnarna om att ge ungdomarna verktyg till 

att våga stå på egna ben och våga ta sociala kontakter. I Ljungstad pratar verksamhetschefen om 

vikten av att ha ett socialt nätverk, medan en boendepersonal ser att ”hitta sig själv” som en del av 

självständigheten. Den här typen av självständighet uppfattas till stor del komma till följd av att 

ungdomen behärskar de praktiska delarna och lär känna det svenska samhället, men framställs även 

som något som ska komma från ungdomarna själva. Boendepersonalen kan stötta genom att 

motivera och erbjuda samtalsstöd, men i övrigt är det sparsamt med exempel på hur de arbetar med 

de bitarna. I tidigare forskning av Höjer och Sjöblom (2010:123f) om ungdomar som lämnar en 

placering konstateras att det emotionella stödet ses som villkorat eftersom boendepersonalen inte 

finns kvar efter placeringen. I Hasselköping resonerar de kring vikten av att ungdomarna ska skapa 

ett socialt nätverk som är oberoende av boendet (jmf. ”brobyggande aktiviteter”, Stretmo & 

Melander, 2013). De har försökt att lösa detta utanför verksamheten genom att samverka med en 

frivilligorganisation som har ett program med mentorer för ensamkommande. En liknande 

verksamhet finns i Violaberg i form av faddrar genom kyrkan. Samordnaren säger: ”Och det har 

varit skönt för dem [ungdomarna], för de har sagt att när de har blivit utskrivna från oss så har de 

ändå haft en person med sig som de känner” (samordnare, Hasselköping). Det blir tydligt att det 

emotionella och sociala stöd som behövs för att ungdomarna ska förstås som självständiga inte fullt 

ut kan ges inom stödboendet. Detta eftersom placeringen någon gång kommer att avslutas och att 

stödet antas behövas även efteråt. Även om samordnaren i Hasselköping menar att ungdomarna vet 

att de kan höra av sig till dem trots att placeringen upphört, konstrueras en gräns för stödboendets 

arbete. Ytterligare en aspekt av emotionell/social självständighet handlar om ungdomens förmåga 

att hantera avslag på asylansökan. Detta kommer tillsammans med andra dilemman vad gäller 

gruppen asylsökande och arbetet med deras självständighet att beröras under nästa rubrik.   
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7.3.2 Arbetet med självständighet under asylprocessen 

Det omedelbara svaret på frågan om självständighetsarbetet skiljer sig åt mellan de som har 

respektive inte har uppehållstillstånd, är nej. Uppfattningen verkar vara att de till mångt och mycket 

arbetar likt oavsett asylstatus. Detta kan ställas i relation till det Lipsky (2010:112) skriver om att 

gräsrotsbyråkrater uppfattar att de behandlar alla brukare likvärdigt. Under intervjuernas gång 

framkommer dock en rad skillnader i inställning till arbetet med gruppen asylsökande. I intervjun 

med verksamhetschefen i Violaberg visar hen ett dokument med verksamhetens formella mål: att 

förbereda ungdomen för ett självständigt liv i Sverige. Här uppstår ett uppenbart dilemma eftersom 

en stor del, i vissa verksamheter en majoritet, av de placerade ungdomarna är asylsökande. De 

intervjuades uppfattning är dessutom att merparten av dessa kommer få avslag på sin ansökan i och 

med de förändringar som gjorts i lagen (se Bakgrund). Samtidigt är de alla överens om att arbetet 

inte kan stanna av i väntan på beslut då handläggningstiden uppfattas som lång. Hur de anställda 

inom verksamheterna löser detta kan förstås utifrån två lika, men ändå olika, frikopplingar där 

verksamhetens formella struktur skiljs från hur det fungerar i praktiken (jmf. Meyer & Rowan, 

1991:57). Den ena formen består i att arbeta på i princip samma sätt och med samma material som 

för ungdomarna med uppehållstillstånd, men där skillnaden är att personalen dels har större 

överseende om ungdomen inte orkar eller känner sig motiverad och dels planerar arbetet kortsiktigt 

snarare än långsiktigt. Verksamhetschefen i Violaberg beskriver det enligt följande: 

 
          Om man planerar för framtiden för de ungdomar som bor i steg 3 [främst uppehållstillstånd], så 
          planerar man för dagen eller den närmaste veckan för de ungdomar som bor i steg 2 [främst 

          asylsökande samt avslag]. (verksamhetschef, Violaberg) 

 

Utåt sett och som personalen själva beskriver det arbetar de på ”samma” sätt med de två grupperna, 

samtidigt som det gjorts informella anpassningar i arbetssättet. Den andra formen av frikoppling 

sker i form av att personal vid verksamheterna i Hasselköping och Violaberg parallellt arbetar med 

så kallade ”återvändandesamtal” och ”plan B”. Mycket kort innebär det att de inom verksamheterna 

har uppmärksammat ett behov av att informera de asylsökande ungdomarna om risken för avslag 

och vad som då kommer att hända (t.ex. flytt till Migrationsverkets vuxenboenden). I detta ingår 

även att prata med ungdomarna om vilka olika alternativ de har vid ett avslagsbeslut, exempelvis 

hur de kan överklaga eller om det finns någon som kan ta emot dem i ursprungslandet. Trots att 

stödboendena finns i Sverige och är tänkta att förbereda ungdomarna för ett självständigt liv här, 

gör situationen för målgruppen att personalen uppfattar det som nödvändigt att förbereda dem för 

ett eventuellt avslagsbeslut. Genom att informera och prata om det med ungdomarna uppfattas de 

kunna fatta mer självständiga beslut vid avslag, men även bli bättre rustade för att hantera de 

negativa känslor som kan uppkomma. Trots att återvändandesamtal och plan B inte anges som 
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formella rutiner arbetar personalen inom verksamheterna aktivt med detta, varför arbetssättet kan 

ses som frikopplat från det formella arbetet. Båda formerna av frikoppling bör även förstås utifrån 

den psykiskt påfrestande situationen ungdomarna befinner sig i under asylprocessen (jmf. Lundberg 

& Dahlquist, 2010:63, 70). Intervjupersonerna berättar att ungdomarnas psykiska tillstånd i hög 

grad påverkar arbetet med dem. Att frikoppla delar av arbetet kan således förstås som ett sätt för 

verksamheterna att förhålla sig den rådande situationen där en stor del av de placerade fortfarande 

befinner sig i asylprocessen. Det svåra etiska dilemma att som personal förväntas kunna bemöta 

ensamkommande som fått uppehållstillstånd parallellt med de som ska utvisas har även lyfts i 

tidigare forskning av Eide och Hjern (2013:666).  

          Jag har tidigare i analysen skrivit om hur intervjupersonerna medvetet eller omedvetet verkar 

göra prioriteringar mellan ungdomarna baserat på huruvida de har uppehållstillstånd eller inte. I 

analysen utgick jag från Lipskys (2010:105ff) tankar om att brukare som uppfattas mer sannolika att 

”lyckas” tillgodogöra sig en insats prioriteras framför de som uppfattas som mindre sannolika. 

Återvändandesamtalen skulle å ena sidan kunna tolkas som att det finns en uppfattning om att en 

stor del av målgruppen inte kan tillgodogöra sig insatsen då den syftar till ett självständigt liv i 

Sverige. Å andra sidan kan de förstås som en prioritering mellan olika handlingsalternativ inom 

stödboendeinsatsen, det vill säga att de asylsökande istället för att förberedas för en självständighet 

här istället kan förberedas för en annan självständighet vid ett återvändande till ursprungslandet. 

          Skillnaderna i arbetet som kommit av konstruerade olikheter (asyl eller uppehållstillstånd), 

som även lyftes i avsnittet Konstruktion av målgrupp, kan förstås utifrån Lipskys (2010:151) 

konstaterande att det är omöjligt att göra allt för alla. Dels saknas adekvata resurser och dels ligger 

vissa delar (så som beslut i asylärenden) bortom verksamheternas kontroll. Utifrån skillnaderna 

konstrueras vidare kategorier med brukare som uppfattas som mer eller mindre sannolika att 

”lyckas” inom ramen för verksamheten (ibid:105ff).  

 

7.3.3 Det breda målet om självständighet 

Samtliga intervjupersoner ser ungdomarnas självständighet som det huvudsakliga målet med 

stödboendeplaceringen. Som framgår av analysen under tidigare rubriker är tolkningarna av 

självständighetsbegreppet både detaljerade (t.ex. kunna städa och tvätta) och breda (t.ex. 

introduceras till det svenska samhället). Självständigheten framställs som en process som dels är 

olika för olika individer och dels pågår även efter att ungdomarna lämnat stödboendet, vilket även 

stämmer överens med en av Lipskys (2010:78) utgångspunkter om att arbetet endast utgör en liten 

del av en process som egentligen inte går att slutföra. Utifrån tolkningarna av målet inom 

verksamheterna har olika former av checklistor konstruerats för att så att säga ”checka av” 
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ungdomarnas färdigheter för att på så sätt bedöma var i självständighetsprocessen de befinner sig 

och vad som finns kvar att arbeta med. Samtliga verksamheter använder i olika stor utsträckning 

arbetsmaterialet Hitta Rätt för detta ändamål.
11

 I Hasselköping utgår personalen från materialet som 

ett sätt att strukturera självständighetsarbetet. Materialet beskrivs som integrerat i ungdomarnas 

genomförandeplaner, som skrivs av kontaktpersonerna tillsammans med ungdomarna. I materialet 

finns även en checklista som används för att slutligen avgöra när ungdomen är redo att ta steget 

vidare och lämna placeringen. Detta kan tolkas med hjälp av Lipskys (2010:40, 83ff) resonemang 

om att gräsrotsbyråkrater tenderar att anpassa vaga och idealiserande mål efter de resurser som finns 

tillgängliga i verksamheten för att göra uppgiften mer lätthanterlig. Genom att konkretisera målet 

till att utgå från Hitta Rätt och den tillhörande checklistan tydliggörs således uppgiften. I takt med 

att checklistan bockas av blir det även möjligt att avgöra när målet, eller tolkningen av målet, är 

uppnått. Detta ska givetvis förstås som en förenkling av arbetet, för till syvende och sist ställs 

personalen inför frågan om hur de avgör om en individ är självständig eller ej. Verksamhetschefen i 

Violaberg, där personalen också använder sig av Hitta Rätt, svarar på frågan: ”Det vet man inte. Det 

är ju liksom… Men man kommer överens med ungdomen, god man om det finns och 

socialsekreteraren att man ska ha gått igenom den här listan [med ungdomen]”. 

          Ett sätt att försöka ta reda på huruvida ett verksamhetsmål uppnåtts eller inte är att följa upp 

och utvärdera. Vad gäller målet om uppnådd självständighet kunde det vara rimligt att följa upp hur 

det ur olika aspekter går för ungdomarna efter placeringen. Någon sådan uppföljning verkade inte 

göras inom någon av de deltagande kommunerna vid intervjutillfället. Verksamhetschefen i 

Hasselköping resonerar kring detta: 

 
          Sedan tror jag vi skulle behöva bli bättre på det här med att följa upp; om ungdomarna 

          verkligen känner att det här måttet är självständighet för dem eller om det liksom är vår 

          definition. Vad är självständighet för dem? /…/ Jag tänker dels på kvalitén. Hur har de upplevt  
          stödet och om det har svarat mot deras behov. Det är ju också allt från bemötande till 

          förhållningssätt. /.../ Vi skulle också behöva utvärdera våra pedagogiska metoder och olika 

          material. Hitta Rätt, är det ett bra material? (Verksamhetschef, Hasselköping) 

 

I citatet förtydligas att det är de professionellas konstruktion av självständighet de arbetar efter, som 

inte främst baseras på ungdomarnas åsikter. Uppfattningen kan dock ställas i relation till studien av 

Stretmo och Melander (2013:91) som visade att ensamkommande ungdomar efterfrågar praktiskt 

stöd och omsorg, information och vägledning i samhället samt socialt stöd – vilket 

självständighetsarbetet verkar kunna uppfylla i och med fokus på praktisk, samhällsorienterad och 

 
11Hitta Rätt är ett arbetsmaterial framtaget av Göteborg Stad som vänder sig till boendepersonal som arbetar med ensamkommande 
ungdomar. Syftet är en förbättrad struktur i arbetet och att uppnå en lyckad integration. Materialet utgår från BBIC och är uppdelat i 
avsnitt som rör praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling.  
Se: https://www.informationsverige.se [2018-02-27] 
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emotionell/social självständighet. Frågan skulle då snarare vara om även ungdomarna delar den 

uppfattningen. Citatet understryker även ojämlikheten i makt mellan de professionella och de 

placerade där ungdomarna befinner sig i ett sammanhang som i stor utsträckning utformats av andra 

än dem själva. Det hela kan kopplas till vad Lipsky (2010:13f) skriver om att verksamheternas 

utformning i hög grad påverkas av politiska beslut och av agerande inom ramen för tjänstemännens 

handlingsutrymme, det vill säga inte brukarna i fråga. Det visar även på en konstruktion av de 

placerade ungdomarna som ofrivilliga eftersom de som ensamkommande kan antas sakna andra 

boendealternativ då de inte har sina föräldrar i Sverige (jmf. Lipsky, 2010:43). Några 

intervjupersoner konstaterar att det innebär att ungdomarna måste rätta sig efter verksamheternas 

ramar för att inte riskera att stå utan någonstans att bo. Ett försök att göra ungdomarna mer 

delaktiga är så kallade ”ungdomsråd” där de kan tycka till om olika praktiska delar eller komma 

samman och planera aktiviteter. En boendepersonal i Ljungstad uttrycker dock att ”ungdomarna 

har egentligen ingenting att säga till om”, vilket hen beskriver som negativt samtidigt som hen inte 

vet hur deras inflytande skulle kunna öka i och med verksamhetens ramar och begränsade resurser.    

          Citatet ovan av verksamhetschefen i Hasselköping sätter även fingret på osäkerheten kring 

huruvida verksamheten arbetar på ”rätt” sätt och om de metoder och material som används, 

däribland Hitta Rätt, verkligen är ”bra”. DiMaggio och Powell (1991:73) menar att processer av 

likriktning (isomorfism) kan antas fortgå även när bevis för effektivitet saknas eftersom processen i 

sig ökar legitimiteten. Spridningen av Hitta Rätt-materialet kan förstås utifrån mimetisk och 

normativ isomorfism. Osäkerhet inom en organisation kan leda till att den inspireras och försöker 

efterlikna andra organisationer som uppfattas som lyckade (ibid:69). Som tidigare framgått är 

stödboendeformen relativt ny för målgruppen och av intervjuerna har det dessutom framkommit att 

arbetet med att definiera verksamhetens ramar har kantats av just osäkerhet. Således kan en 

förklaring finnas i att verksamheterna sökt, och funnit, ett konkret sätt att strukturera arbetet på. 

Sannolikt är även att materialet har fått en spridning inom professionen och det organisatoriska 

fältet för arbete med ensamkommande ungdomar, det vill säga ett uttryck för normativ isomorfism 

(jmf. DiMaggio & Powell, 1991:70). Detta eftersom materialet används inom samtliga 

verksamheter, trots geografisk spridning och avsaknad av professionellt utbyte dem emellan.   

          Avslutningsvis återgår jag till målet om självständighet som vagt - det finns ingen universell 

definition och tolkningarna inom verksamheterna är många och breda. Lipsky (2010:27, 40) menar 

att organisationernas mål tenderar att vara just vaga och breda, vilket leder till att utvärdering av 

måluppfyllelse blir svår eller omöjlig. Att inte följa upp om ungdomarna ”blivit” självständiga kan 

således förstås utifrån den inneboende svårigheten i att utvärdera ett så brett och mångfacetterat 

mål. Ytterligare en aspekt kan kopplas till Meyer och Rowans (1991:57) teori om frikoppling och 
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att organisationer medvetet utgår från vaga mål för att frikoppling ska vara möjlig. En av 

föreståndarna i Ljungstad säger följande om fördelar med att arbeta utifrån odefinierade mål:  

 
          Jag tänker att fördelarna är att det blir efter önskemål, att man liksom kan korrigera hur vi ska 
          lägga insatsen lite allteftersom, istället för att man blir låst av det. T.ex. att nu ska vi jobba med 

          att ungdomen blir aktiv i en förening. Då stänger man ju många andra vägar. (föreståndare, 

          Ljungstad) 

 

Citatet visar på möjligheten att frikoppla och därmed anpassa delar av arbetet när mål inte tydligt 

definierats. Det kan även återigen knytas till förväntan om att boendepersonalen genom sitt 

handlingsutrymme ska agera flexibelt och anpassa stödinsatserna efter ungdomarnas behov. 

Samtidigt gör ett sådant förhållningssätt att insatsen blir svår att utvärdera eftersom målen breda och 

inte konkreta (jmf. Lipsky, 2010:27, 40). 

 

7.4 Möjligheter och utmaningar 

I den här avslutande delen av resultat/analys kommer intervjupersonernas syn på vilka möjligheter 

och utmaningar stödboendeformen har för att uppnå målet om självständighet beskrivas och 

analyseras. Värt att notera är att fler möjligheter och utmaningar än de som redovisas här kom upp 

under intervjuerna. De jag har valt att ägna det här avsnittet åt utgör de som intervjupersonerna 

kopplade specifikt till arbetet med självständighet. 

 

7.4.1 Träna på att stå på egna ben 

          Den stora möjligheten är att de får en möjlighet att prova att stå på egna ben samtidigt som det 

          finns ett skyddsnät. Om man flyttar till en egen lägenhet och till exempel missar att betala 
          räkningar får det stora konsekvenser. Här har du inte samma krav på att allting ska fungera 

          perfekt. Här finns en möjlighet till misstag. (Föreståndare, Ljungstad) 

  

Samtliga intervjupersoner berättar att de ser stödboendeplaceringen som en möjlighet för 

ungdomarna att, i en mer skyddad miljö, träna inför ett självständigt liv. Citatet ovan exemplifierar 

resonemangen väl på så vis att stödboendeformen uppfattas ställa krav på att ungdomarna i någon 

mån ska kunna klara sig själva, samtidigt som personal finns där som stöd de gånger de inte gör det.  

En boendepersonal i Hasselköping säger dessutom: ”HVB:t kan kännas som en institution för 

ungdomen - där måste man göra allt på bestämda tider /…/ På stödboendet kan ungdomen själv 

styra över sin vardag. När vill jag äta? När vill jag sova?”. Jämförelsen med HVB förekommer 

ofta i intervjuerna. HVB-hemmen målas upp som placeringar där ungdomarna i hög grad måste 

rätta sig efter personal och andra ungdomar samtidigt som ”personalen curlar ungdomarna” 

(boendepersonal, Violaberg), vilket leder till att ungdomarna inte uppfattas kunna ta ansvar. Bilden 

som framträder av stödboendet ger istället större individuell frihet och framställs som ett led i att 

ungdomen ska börja ta ansvar för sin situation och sin framtid. En föreståndare i Ljungstad säger: 
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”Vi kan inte göra allt för dem, de måste förstå att de ska klara så mycket som möjligt själva. I 

framtiden finns vi inte där.” Tanken om en stegvis ökande självständighet kan relateras till 

forskning om att ungdomar i de placerade ungdomarnas ålder förväntas bli allt mer självständiga 

och kunna klara sig på egen hand (Mallet, 2004:78; Wernesjö, 2015:452). 

          Ytterligare en aspekt är att stödboendet ses som ett nödvändigt mellanting mellan HVB och 

en helt egen lägenhet. Detta kopplas återigen till HVB-hemmens ramar och att ungdomarna inte 

uppfattas kunna bli självständiga nog inom dessa, och att en direkt övergång från HVB till eget 

boende skulle innebära ”en chock för ungdomen” (boendepersonal, Violaberg). Detta kan relateras 

till tidigare forskning av Höjer och Sjöblom (2010:124, 2014:77) där ungdomar som tidigare varit 

placerade i HVB upplevde övergången mellan placering och vuxenliv som för abrupt. I ytterligare 

en studie av Backe-Hansen, Sjöblom och Storø (2013:200) drar författarna slutsatsen att ungdomar 

som varit placerade i familjehem eller HVB har behov av ett förlängt stöd efter placeringen. Utifrån 

analysen av intervjuerna för den här uppsatsen kan konstateras att intervjupersonerna till mångt och 

mycket även ser en stödboendeplacering som ett sätt att mer utdraget och under ordnade former 

förbereda ungdomarna för ett självständigt vuxenliv.  

          Tankarna kan ställas i relation till hur intervjupersonerna tolkat stödboendeidén och 

placeringens syfte. En utgångspunkt i den här studien är att placeringsformen stödboende är en idé 

som objektiverats genom lagtext, föreskrift och meddelandeblad, följt av att idén har anammats av 

kommunerna och anpassats efter de lokala kontexterna (jmf. Czarniawska & Joerges, 1996, 1998; 

Johansson, 2006). I föreskriften och meddelandeblandet står bland annat uttryckligen att 

placeringsformen ska förbereda och träna ungdomen inför ett självständigt boende och vuxenliv 

(2:1 HSLF-FS, 2016:56; Socialstyrelsen, 2016a:1). Det står svart på vitt att det är förberedelse för 

självständighet som är tänkt att vara stödboendenas uppgift, vilket således kan förklara varför 

intervjupersoner även uppfattar det som en möjlighet med placeringen. Samtidigt kan det ställas i 

relation till vad jag tidigare skrivit om uppföljning och utvärdering av självständighet som mål, det 

vill säga något som inte görs. 

 

7.4.2 Utmaningen i att placera rätt 

Huruvida möjligheten att träna att stå på egna ben förverkligas eller inte uppfattas av 

intervjupersonerna till stor del bero på om ungdomarna placeras ”rätt”. Som redan framgått i 

tidigare delar av analysen uppfattar intervjupersonerna att de placerade ungdomarna inte alltid är 

redo att klara sig på egen hand i den utsträckningen som placeringen kräver, och att detta får följder 

för personalens arbete med dem. Det kan exempelvis handla om ungdomar i asylprocessen som mår 

för psykiskt dåligt eller ungdomar som inte på egen hand klarar av vardagliga sysslor. 
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Felplaceringarna har jag kopplat till press och krav från andra aktörer, en situation där många 

ungdomar befinner sig i asylprocessen under lång tid och svårigheter i att bedöma hur pass 

självständig en ungdom är. I arbetet med ungdomarnas självständighet beskriver intervjupersoner 

inom samtliga verksamheter svårigheterna i att placera rätt som en av de största utmaningarna och 

relaterar utmaningen till dessa faktorer. Det finns dessutom en oro för att fler yngre ungdomar som 

inte är redo för ett eget boende ska flyttas till stödboendeplaceringar i takt med att allt fler HVB-

hem för ensamkommande lägger ner till följd av minskade ekonomiska resurser. En boendepersonal 

i Hasselköping berättar om oron för att kommunen ska ta beslut om att en viss procentandel av 

kommunens ensamkommande ska placeras i stödboende och säger:  

 
          Men man kan inte sätta siffror på det. Vi har inga siffror på hur många ungdomar som faktiskt 

          kommer klara att bo i stödboende, varför då sätta siffror på hur många som ska bo här? Vi måste 
          faktiskt avväga vad som är det bästa för ungdomen långsiktigt och inte låta ekonomin 
          styra kortsiktigt. (boendepersonal, Hasselköping) 

 

Citatet ger exempel på hur konstruktionen av stödboendeformen innefattar att verksamheten i stor 

utsträckning påverkas av andra samhällsaktörer och politiska beslut, och att dessa i sin tur påverkar 

arbetet med ungdomarnas liv långsiktigt och därmed deras självständighet. En av föreståndarna i 

Ljungstad säger dessutom: ”Det fattas ju nya beslut hela tiden. Igen och igen. Det är svårt att 

planera när man inte vet hur förutsättningarna ser ut om ett halvår”. Även det citatet exemplifierar 

yttre faktorers påverkan. Tidigare i kapitlet har flera exempel givits på hur intervjupersonerna 

använder sitt handlingsutrymme för att frångå formella rutiner därmed situationsanpassa arbetet. 

Trots detta kvarstår ändå faktumet att stödboendena inte agerar i ett vakuum -  en stor del av 

ramarna för arbetet fastställs och formas av politiska beslut (jmf. Lipsky, 2010:13f).  
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8 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel görs först en deskriptiv sammanfattning utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I de två efterföljande rubrikerna diskuteras slutsatser utifrån studiens övergripande 

resultat. Efter följer ett avsnitt där frågan om legitimitet lyfts, som är en viktig utgångspunkt inom 

nyinstitutionell teori. Därefter ägnas ett kortare avsnitt åt kritiska reflektioner i syfte att belysa 

exempel på hur resultat och analys hade kunnat fördjupas ytterligare. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning.  

 

8.1 Kort sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att personal och chefers beskrivningar av verksamheterna mynnar ut 

i att stödboende för ensamkommande är en placeringsform där ungdomarna bor enskilt (eller två 

och två) i lägenheter med ett begränsat personalstöd som uppgår till ett par timmar i veckan. Detta 

ställer krav på att ungdomarna vid inskrivningstillfället redan har förmågan att i hög grad klara sig 

på egen hand. Det finns dock personal tillgänglig som kan stötta dem allt eftersom det uppstår 

situationer de inte reder ut själva. Samtidigt påverkas verksamheterna i hög grad av yttre faktorer, 

främst i form av minskad ekonomisk statlig ersättning, vilket får betydelse för vilket arbete som är 

möjligt att utföra inom verksamheterna. Dock uppstår ofta stödbehov som överstiger det som 

formellt kan ges inom verksamheternas ramar, vilket leder till olika former av informella 

anpassningar och frikopplingar från det formella arbetet. Vidare påverkas verksamheterna även av 

Migrationsverkets långa handläggningstider i asylärenden, som har inneburit att många av de 

placerade ungdomarna fortfarande befinner sig i asylprocessen. Gällande självständighetsarbetet går 

det att dela upp i tre delar: praktisk, samhällsorienterad och emotionell/social självständighet. 

Personalen uppger att de efter den unges individuella behov arbetar med dessa delar. 

Självständighetsarbetet präglas främst av tankar om vad ungdomarna rent praktiskt behöver kunna 

för att klara sig på egen hand samtidigt som det finns ett tydligt fokus på att introducera dem för det 

”svenska” samhället. I relation till självständighetsarbetet uppfattas att placera ”rätt” som den 

största utmaningen, det vill säga ungdomarna som placeras i stödboende redan uppfattas kunna 

klara av att bo på egen hand med begränsat personalstöd. Detta kan ställas i relation till att 

stödboendet annars ses som en möjlighet att träna på att stå på egna ben och förberedas för ett 

självständigt liv – förutsatt att ungdomarna uppfattas som lämpliga för placeringsformen. 

 

8.2 Utformning av stödboende för ensamkommande– idealet möter verkligheten 

Syftet har varit att utifrån min tolkning av personal och chefers berättelser beskriva och skapa 

förståelse för stödboendeverksamheternas arbete och utformning. Jag har utgått från att stödboende 
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för ensamkommande ska förstås som en idé som översatts i de kommunala kontexterna (jmf. 

Czarniawaska & Joerges, 1996, 1998; Johansson, 2006). I resultat- och analysdelen redogörs för hur 

verksamheterna gjort både likartade och olikartade översättningar av utformning och arbete. 

Skillnaderna rör exempelvis nattbemanning, stödboende i flera steg och arbete med de som är 

asylsökande (t.ex. kortsiktig planering och återvändandesamtal). Skillnaderna kan antas komma av 

att kommunerna har gjort något olika översättningar utifrån lokala förutsättningar (jmf. Johansson, 

2006:30f). Samtidigt är boendeformen ny inom det organisatoriska fältet för EKB-verksamheter, 

varför helt etablerade idéer om utformning antagligen saknas (jmf. DiMaggio & Powell, 1991:48f). 

Exempel på likheter är: den kommunala organisationen som skiljer ensamkommande från andra 

ungdomar, kontaktpersoner, lämplighetsbedömningar vid inskrivning, arbetsmaterialet Hitta Rätt
12

 

och ett integrationsfokuserat självständighetsarbete. Jag har i analysen visat hur utformning och 

arbete i stor utsträckning påverkats av yttre faktorer, bland annat minskade ekonomiska ersättningar 

(jmf. DiMaggio & Powell, 1991; Lipsky, 2010). Detta kan ställas i relation till tidigare forskning av 

Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2016:595) som visat att personal uppfattar att strukturella 

förutsättningar begränsar dem i att utforma HVB för ensamkommande efter personalens 

uppfattningar om hemlika förhållanden. I takt med att de ekonomiska ramarna blivit stramare har 

kommunerna i min studie antingen startat stödboenden för ensamkommande eller omvandlat 

tidigare HVB:n, samtidigt som HVB-platserna för gruppen överlag har minskat. Detta har jag tolkat 

som ett uttryck för tvingande isomorfism, det vill säga att staten genom ekonomiska styrmedel fått 

verksamheterna att likriktas (jmf. DiMaggio & Powell, 1991:67f). En slutsats är således att 

utformning av EKB-verksamheterna är beroende av statliga ekonomiska resurser, varför 

kommunerna har tvingats till anpassning genom att starta stödboende när resurserna minskat.   

          Vidare är insatsen organisatoriskt avskild från liknande insatser för andra ungdomar. Å ena 

sidan kan det förstås utifrån att kommunerna har byggt upp/ut sitt mottagande till följd av antalet 

ensamkommande 2015 samt att ett sådant avskiljande av insatser för ensamkommande i förhållande 

till insatser för andra ungdomar skulle kunna vara en vanligt förekommande uppdelning inom 

kommunal organisation (mimetisk och normativ isomorfism, DiMaggio & Powell: 1991:70f). Å 

andra sidan uttrycker det en syn på ensamkommande ungdomar som annorlunda då de inte antas 

vara aktuella för andra insatser än sådana som är specifika för just ensamkommande – en möjlig 

konsekvens av konstruktioner av skillnad mellan ”vi” och ”dem” (jmf. Said, 2003). Även Stretmo 

och Melander (2013:19) drar en liknande slutsats i sin studie om ensamkommande barn i 

göteborgsregionen, där de visar på två förhållningssätt inom kommunalt mottagande: ett där de 

 
12 Hitta Rätt är ett arbetsmaterial som vänder sig till boendepersonal som arbetar med ensamkommande ungdomar. Syftet är en 
förbättrad struktur i arbetet och att uppnå en lyckad integration. Materialet utgår från BBIC och är uppdelat i avsnitt som rör praktiskt 
vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. 
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ensamkommande betraktas som annorlunda med speciella behov, och ett annat där de ses som vilka 

barn som helst. Min slutsats är därför att det finns en uppfattning om att ensamkommande, trots 

individuella skillnader dem emellan, ska behandlas på ett visst vis som skiljer sig från andra 

placerade ungdomar, exempelvis genom att placeras i stödboende. Slutsatsen stärks av att 

kommunerna saknar stödboenden för andra ungdomar än de ensamkommande – deras behov antas 

med andra ord skilja sig från andra ungdomars. 

          Vidare har verksamheterna tolkat att stödboende innebär stöttning, snarare än omsorg, i form 

av stöd från boendepersonal ett par timmar i veckan per ungdom. Stödboendet ses som ett 

avslutande steg i en självständighetsprocess som tagit sin början under en tidigare HVB-placering (i 

vissa fall familjehem), vilket stämmer väl överens med vad som står skrivet i föreskrifterna (HSLF-

FS 2016:56). Även annan tidigare forskning har visat på hur personal vid HVB uppfattar att de 

förbereder de placerade ungdomarna för att bli självständiga (jmf. Gustafsson, Fioretos & 

Nordström, 2013:294; Söderqvist, Bülow & Sjöblom, 2015:248f). För att processen ska gå rätt till 

finns rutiner vid in- och utskrivning samt uppfattningar om användbara arbetsmaterial och 

arbetssätt. Tillsammans med föreskrifternas ramar kan dessa förstås som uttryck för rationaliserade 

myter om utformning och arbete (jmf. Levin, 2013; Meyer & Rowan, 1977, 1991). Analysen visar 

dock på bristande lämplighetsbedömningar och att rutinerna inte alltid följs samt att det görs 

informella anpassningar av både material och arbetssätt. Utifrån frikopplingsbegreppet (Meyer & 

Rowan, 1991:57f) synliggörs de informella anpassningar som görs av arbetet för att verksamheterna 

ska fungera. Ett exempel är när utökat stöd ges till asylsökande ungdomar på grund av psykisk 

ohälsa, trots att det egentligen inte kan ges inom ramen för stödboendet. Ytterligare ett exempel är 

när ungdomar som inte uppfattas vara redo skrivs in eller ut till följd av minskade HVB-platser och 

en växande kö till stödboendets platser. Slutsatsen jag drar utifrån anpassningarna, som till stor del 

relateras till ekonomiska förhållanden och skillnader i ungdomarnas asylstatus, är att arbete och 

utformning i stor utsträckning påverkas av yttre faktorer som intervjupersonerna menar att de 

saknar kontroll över (jmf. Lipsky, 2010:76ff, även Söderqvist, Sjöblom & Bülow, 2016:595).  

          En övergripande slutsats mynnar ut i en konstruktion av ett ”idealt” stödboende och hur 

arbetet bör vara utformat, samtidigt som intervjupersonerna (och jag genom analysprocessen) 

konstruerar en ”verklighet” som verksamheterna i stor utsträckning måste anpassa sig efter. I det 

ideala stödboendet har ungdomarna uppehållstillstånd, är psykiskt stabila och ansvarstagande, klarar 

av praktiska göromål, sköter sin skolgång och blir tillslut självständiga och integrerade i samhället. 

Där görs korrekta lämplighetsbedömningar inför placering, samtidigt som möjligheten att återgå till 

HVB kvarstår, och där kan de bo kvar tills de är självständiga nog för ett eget boende. I 

verkligheten däremot är majoriteten av ungdomarna i vissa verksamheter asylsökande, en hel del 
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mår psykiskt dåligt och stödet anpassas och överskrider det formella timantalet. Att placera 

asylsökande ensamkommande ungdomar i en boendeform som stödboende, där stöd snarare än vård 

och omsorg är i fokus, kan tyckas anmärkningsvärt inte minst eftersom tidigare forskning lyft 

gruppens risk för psykisk ohälsa (se t.ex. Derluyn & Broekaert, 2007; Derluyn, Mels & Broekaert, 

2009; Hodes et al., 2008; Lundberg & Dahlquist, 2012; Seglem, Oppedal & Raeder, 2011). Vidare 

brister ibland lämplighetsbedömningarna, vilket leder till att ungdomar som inte är självständiga 

nog skrivs in utan möjlighet att flytta tillbaka till HVB eftersom dessa stängs ner. Samtidigt görs 

inga uppföljningar om hur det faktiskt går efter placeringarna, varför intervjupersonerna inte vet om 

de uppnår placeringsformens syfte om självständighet. Bilden jag beskriver är dramatisk och i viss 

mån dragen till sin spets. Samtidigt som ”verkligheten” påverkar, lyfter intervjupersonerna även 

”ideala” exempel där uppfattningen om möjligheten med placeringsformen gör sig gällande – att 

ungdomarna ges tillfälle att träna på att stå på egna ben. Möjligheten verkar dock vara beroende av 

att ”rätt” ungdomar placeras i stödboende, det vill säga de som med begränsat stöd från personal 

redan är självständiga och stabila nog att klara av ett eget boende. Risken för felplaceringar ses 

därför som den största utmaningen i arbetet mot ungdomarnas självständighet.  

          Trots att jag flertalet gånger poängterat att uppsatsen inte har de placerade ungdomarnas 

perspektiv, väljer jag att avsluta det här avsnittet med en kort reflektion kring möjliga konsekvenser 

av felplaceringar på individnivå. Tidigare forskning har lyft vikten av att placerade ungdomar och 

”care leavers” (både generellt och just ensamkommande) får adekvat stöd (se t.ex. Devenney, 2017; 

Höjer & Sjöblom, 2010, 2014; Kalverboer et al, 2017; Ní Raghallaigh, 2013; Stretmo & Melander, 

2013; Wade, 2011; Wade et al., 2012). En förutsättning för just adekvat stöd torde vara att insatsen 

är lämplig sett till individens situation och förutsättningar – i det här fallet att en placering i 

stödboende utgår från individens behov och omständigheter (vilket även står i 4:1 i stödboendets 

föreskrifter HSLF-FS 2016:56). Om ungdomar som av någon anledning inte är lämpliga för 

placeringsformen ändå placeras i stödboende uppstår därmed en uppenbar risk att deras individuella 

behov inte blir bemötta och tillgodosedda, vilket sannolikt får konsekvenser för deras fortsatta liv 

och anpassning efter placeringstiden. 

 

8.3 Arbetet med självständighet 

Att ungdomarna ska bli självständiga uppfattas av samtliga intervjupersoner som stödboendets 

huvudsakliga mål. Även tidigare forskning har visat på en uppfattning om att ensamkommande 

ungdomar och ungdomar överlag förväntas bli självständiga under senare tonåren (Mallet, 2004:78; 

Wernesjö, 2015:452). Innebörden av självständighet skiljer sig dock åt mellan intervjupersonerna 

och uppfattas även bero på ungdomarnas individuella förutsättningar. Genom att arbeta efter 
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materialet Hitta Rätt kan målet sägas ha konkretiserats, vilket innebär att det kan ses som uppnått 

när materialet är genomarbetat (jmf. Lipsky, 2010:83). Samtidigt ges flera exempel på 

handlingsutrymme där personal anpassar arbetet efter egna uppfattningar om ungdomarnas behov, 

ofta i dialog med ungdomarna (jmf. Lipsky, 2010). Genom att självständighetsbegreppet är 

svårdefinierat och brett möjliggörs ett sådant handlingsutrymme där delar av arbetet kan anpassas. 

Samtidigt innebär det att insatsen blir svår att utvärdera, vilket lyfts i avsnittet för vidare forskning.  

          Ur beskrivningarna om självständighetsarbetet har en tredelad konstruktion urskilts: praktisk, 

samhällsorienterad och emotionell/social. Trots att arbetsmaterialet Hitta Rätt inte har analyserats är 

det värt att nämna att en liknande uppdelning återfinns där. Min uppdelning kan därför ha en del av 

sin förklaring i att intervjupersonerna utgått från Hitta Rätt. I den praktiska självständigheten ingår 

färdigheter som att kunna ta hand om en lägenhet, laga mat, personlig hygien, passa tider och 

ansvara för sin ekonomi. Den samhällsorienterade självständigheten har ett tydligt integrationsfokus 

och personalen ser det som sin uppgift att introducera och därmed integrera ungdomarna i det 

svenska samhället. Detta i likhet med vad Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015:248f) kommer 

fram till i sin studie om HVB-personals syn på självständighet för ensamkommande ungdomar. Jag 

har använt konstruktionen av ”de andra” (Said, 2003) för att belysa hur ungdomarna antas komma 

från samhällen som avsevärt skiljer sig från det svenska, varför personalen har i uppgift att lära 

”dem” om ”vårt” samhälle. Vad gäller emotionell/social självständighet fokuseras den istället på att 

stärka självförtroendet, stötta till att våga ”stå på egna ben” och lotsa ungdomarna till att skapa 

sociala nätverk genom mentorskap inom frivilligorganisationer. Sammanfattningsvis kan sägas att 

det är boendepersonalen som, i dialog med ungdomarna, utformar arbetet och avgör vilka behov 

som finns. Materialet Hitta Rätt kan utgöra en mall, samtidigt som personalen inom boendets ramar 

anpassar arbetet efter behov som uppkommer under processen – ett uttryck för handlingsutrymme 

och dess begränsningar (jmf. Lipsky, 2010).  

          Trots att majoriteten av intervjupersonerna menar att arbetet inte påverkas av ungdomarnas 

asylstatus visar min analys på ett antal skillnader i arbetssätt gentemot de ungdomar som har 

uppehållstillstånd respektive de som befinner sig i asylprocessen. De består främst i att arbetet med 

de asylsökande planeras mer kortsiktigt och att de genom samtal förbereds för vad som händer vid 

ett eventuellt avslagsbeslut. Skillnaderna kan dels förstås som uttryck för handlingsutrymme, dels 

som frikopplingar som sker bortom det formella arbetet (jmf. Lipsky, 2010; Meyer & Rowan, 1977, 

1991). Eide och Hjern (2013:666) har tidigare konstaterat att personal som möter ensamkommande 

både med och utan uppehållstillstånd står inför ett etiskt svårt dilemma, speciellt i mötet med de 

som fått avslag på sin asylansökan. I förestående studie verkar arbetet med ungdomar med olika 

asylstatus leda till en viss ambivalens hos intervjupersonerna – å ena sidan ska de rusta dem för ett 
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självständigt liv i Sverige, å andra sidan antas att många av dem kommer få avslag. Ambivalensen 

verkar leda till prioriteringar utifrån konstruktioner om vilka som uppfattas kunna tillgodogöra sig 

de olika insatserna (t.ex. samhällsintroduktion kontra återvändandesamtal). Fokus läggs vid att 

ungdomar med uppehållstillstånd ges stödboendets formella insatser medan de asylsökande i väntan 

på besked inte alltid är lika prioriterade, eftersom de inte vet om de får stanna. Tremånadersregeln 

(s. 37) i Hasselköping, som innebär att ungdomar som riskerar att snart få ett avslag inte skrivs in på 

stödboendet, kan dock ses som ett sätt motverka denna ovisshet – för personalen. Således 

konstrueras, och rättfärdigas, skillnader inom målgruppen. Detta kan jämföras med Lipskys 

(2010:105ff) resonemang kring att personal gör prioriteringar mellan brukare för vissa typer av 

insatser beroende på om de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen. 

 

8.4 En fråga om legitimitet? 

Efter de sammanfattande slutsatserna kommer jag här att lyfta blicken något genom att relatera 

delar av studiens resultat och analys till begreppet legitimitet. Inom nyinstitutionell teori antas 

organisationer anpassa sig efter etablerade institutionella regler och strukturer inom fältet för att 

framstå som legitima (DiMaggio & Powell, 1983, 1991; Meyer & Rowan, 1977, 1991). Ändå är 

min användning av begreppet i analysen mycket sparsam. Därför vill jag här höja blicken och 

uppmärksamma en tanke som väckts utifrån analysen, nämligen vad som kan avgöra huruvida något 

ses som legitimt inom det organisatoriska fältet för ensamkommande ungdomar.  

          I enighet med nyinstitutionell teori har jag utgått från att utformningen av och arbete inom 

stödboendena ger legitimitet när verksamheterna följer de regelverk och föreskrifter som finns (jmf. 

DiMaggio & Powell, 1983, 1991; Levin, 2013). Detta sker exempelvis genom att det finns rutiner 

för inskrivning och personal som stöttar de placerade ungdomarna ett par timmar i veckan. Genom 

att utgå från material som Hitta Rätt uppfattas sannolikt arbetssättet som legitimt, då materialet dels 

verkar vara etablerat inom EKB-fältet och dels ger ett konkret tillvägagångssätt för att arbeta mot 

självständighet (jmf. DiMaggio & Powell, 1991:65ff). Parallellt med att utforma och arbeta efter 

konstens alla regler finns dock de ekonomiska ramarna, vars påverkan flertalet gånger har belysts i 

uppsatsen. Mot bakgrund av påverkan av de minskade ekonomiska ersättningarna, införandet av 

stödboende som placeringsform och arbetsmarknadsministerns uppmaning att starta de billigare 

stödboendena för ensamkommande vill jag argumentera för en ekonomisk legitimitet. DiMaggio och 

Powell (1983:150) skriver att legitimiteten även är kopplad till en uppfattning om ekonomisk 

lämplighet. Min tolkning är att den ekonomiska lämplighetens ramar i stor utsträckning styrs av de 

aktörer som fördelar de ekonomiska resurserna, i det här fallet staten och därmed politiker (jmf. 

ibid.). I och med att ersättningen minskat har därmed en gräns dragits för den ekonomiska 
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legitimiteten. Kommunerna kan givetvis med egna medel bekosta mellanskillnader för insatserna, 

vilket de sannolikt gör. Jag vill ändå hävda att vilka insatser som uppfattas som legitima för 

ensamkommande måste förstås utifrån den ekonomiska legitimitetens ramar. Genom minskningen 

markerar staten en ekonomisk gräns, ett pristak, för insatser för ensamkommande vilket i sin tur 

begränsar vilket arbete som är möjligt. Detta kan dessutom ställas i relation till att en sådan gräns 

saknas för andra placerade ungdomar då kommuner inte kan söka ersättning för liknande insatser 

för dessa. Där menar jag att det istället, om än förenklat, är upp till kommunerna att avgöra vilka 

ekonomiska resurser som ska läggas på sådana placeringar utanför hemmet. Återigen kan en 

konstruktion av skillnad sägas göras, där insatserna för ”våra” ungdomar inte begränsas på samma 

vis medan insatserna för ”deras” ungdomar har ett avgörande kostnadstak (jmf. Said, 2003).  

 

8.5 Kritiska reflektioner  

Efter genomförandet av studien har jag kritiskt reflekterat kring forskningsprocessen och de resultat 

jag presenterar. Följande diskuteras kort två sådana aspekter. Att dessa två valts ut beror på att jag 

anser att de sannolikt hade påverkat resultat och analys om jag inkluderat dem i processen. För en 

diskussion om metodologiska överväganden hänvisas läsaren till avsnittet med samma rubrik. 

             Detta har framför allt kommit att bli en organisationsstudie, där processer och agerande 

inom verksamheterna samt yttre faktorers påverkan hamnat i fokus. Dock berör den tidigare 

forskningen främst andra typer av studier, som snarare ger en bild av forskningskontexten för 

ensamkommande barn på individnivå. Studien hade sannolikt kunnat nå ytterligare djup om 

organisationsforskning även inkluderats. Dock hade denna varit mer generell då jag inte funnit 

sådana studier gällande just ensamkommande (även om t.ex. Söderqvist, Sjöblom & Bülow, 2016, 

närmat sig området). Dessutom finns en risk att framställningen hade blivit bred och ”spretig”. 

Därför ger istället de teoretiska utgångspunkterna och begreppen förståelse för dessa processer, 

medan den tidigare forskningen ger en bild av forskningsområdet för ensamkommande (och 

placerade) barn.  

          Vidare har jag använt mig av Saids (2003) teoretiska förståelse av konstruktionen av ”den 

andre” som ett komplement för att belysa konstruktioner i ett fåtal utvalda delar – analysen hade 

antagligen lett till ytterligare slutsatser om den här typen av maktstrukturer fungerade som 

huvudsakligt analysverktyg. Dessutom hade det teoretiska perspektivet antagligen kunnat breddas 

ytterligare för att skapa en förståelse för bakomliggande faktorer till konstruktionerna av 

självständighetsbegreppet. Allt är dock inte möjligt inom ramen för en masteruppsats. Jag 

konstaterar därför att jag enbart har skrapat på ytan och därigenom öppnat upp för möjliga ingångar 

vid vidare forskning.   
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8.6 Vidare forskning 

Utifrån studiens analys och resultat konstateras att ytterligare forskning på området är av intresse att 

genomföra. Jag har lyft stödboendenas utformning och självständighetsarbete ur boendepersonal 

och chefers perspektiv. Ytterligare perspektiv som hade varit av intresse att studera är dels de 

placerade ungdomarnas och dels de beslutsfattande socialsekreterarnas. Hur uppfattar ungdomarna 

placeringsformen, exempelvis ur ett självständighetsperspektiv? Hur resonerar socialsekreterarna 

kring ungdomarnas självständighet – när är de redo att placeras och när ska insatsen avslutas? En av 

de slutsatser jag drar i uppsatsen är att stödboendena i stor utsträckning påverkas av yttre politiska 

faktorer. Även socialsekreterarna kan antas påverkas av denna kontext (jmf. Lipsky, 2010), varför 

det hade varit av intresse att se hur det tar sig i uttryck på den nivån, men även på kommunalpolitisk 

nivå eftersom de olika nivåerna kan tänkas hänga samman.  

          Vidare har jag lyft att utvärdering eller uppföljning av insatsen inte verkar göras i de 

deltagande kommunerna. Vissa av intervjupersonerna ställer sig även undrande till huruvida de 

metoder och material som används på boendena är lämpliga sett till målgruppen och insatsens syfte. 

Sedan evidensbaserad praktik introducerades för svenska socialarbetare i slutet av 90-talet har 

kraven på evidensbaserat arbete ökat, det vill säga att insatser ska baseras på en sammanvägning 

mellan vetenskaplig kunskap, brukarens önskemål och situation samt professionellas egna 

erfarenheter (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011:11ff). Således bör även området för 

placerade ensamkommande ungdomar evidensbaseras där insatsen stödboende och andra 

placeringsformer jämförs och granskas kritiskt utifrån dessa tre aspekter. Detta för att säkerställa att 

insatser för gruppen ensamkommande dels tas på likvärdigt allvar som för övriga placerade 

ungdomar och dels motsvarar de syften de är tänkta att uppnå. 

           Ytterligare en aspekt som inte kunnat lyftas inom ramen för uppsatsen syfte, men som 

nämnts under intervjuerna, är frågan om var ungdomarna ska bo när placeringen upphör. Trots att 

ungdomarna får hjälp att ställa sig i de kommunala bostadsköerna uppfattas det ofta som orealistiskt 

att de skulle få en lägenhet på den vägen, eftersom hyrorna är höga och köerna långa. Ungdomarna 

uppges istället flytta in hos vänner eller anhöriga, alternativt att de tvingas söka sig till andra 

kommuner där det sociala nätverk de byggt upp under åren i HVB och stödboende saknas. Det är 

således av intresse att vidare studera hur bostadssituationen ser ut för gruppen ensamkommande 

ungdomar efter att de lämnat en stödboendeplacering. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till boendepersonal 

 

Informationsbrev – Masteruppsats om stödboende för ensamkommande ungdomar 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om kommunalt drivna stödboenden för 

ensamkommande ungdomar. Studiens syfte är dels att utforska hur kommuner har valt att verkställa 

och organisera stödboenden för ensamkommande ungdomar, dels att analysera hur verksamheten 

arbetar med de mål som finns för boendeformen. Eftersom stödboendeformen i lagtext är en såpass 

ny placeringsform är det av intresse att se hur kommunerna rent praktiskt arbetar med dessa 

aspekter.    

 

I studien ingår tre kommuners stödboendeverksamheter. Samtliga drivs i kommunal regi. Den 

huvudsakliga metoden är intervjuer med personal och chefer vid stödboendena. Intervjuerna 

kommer även att kompletteras med information i olika typer av dokument som rör verksamhetens 

utformning, rutiner och arbetsmetoder. För att även få en visuell bild av hur stödboendena ser ut är 

det önskvärt att få besöka ett eller flera av boendena. 

 

Du har tillfrågats att delta i studien eftersom du arbetar som personal vid din kommuns stödboende 

för ensamkommande. Ditt deltagande är av intresse eftersom du besitter kunskaper om det 

vardagliga arbetet vid stödboendet och känner till hur ni arbetar med verksamhetens mål. Av ditt 

deltagande förväntas att du medverkar i en cirka en timme lång intervju som spelas in. Inför 

intervjun kommer du få möjlighet att läsa igenom de frågeområden som kommer behandlas under 

intervjutillfället.  

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Kommunernas och deltagarnas namn 

kommer att fabriceras, däremot är det inte möjligt att garantera anonymitet. Detta eftersom din 

arbetsplats känner till ditt deltagande och uppgifter kring kommunens organisation är offentliga, 

vilket i teorin kan möjliggöra identifiering av deltagande kommuner. Således är det av vikt att 

poängtera att ditt deltagande i studien är frivilligt och att du när som helst under studiens gång kan 

välja att avbryta deltagandet. Samtidigt vill jag understryka att studien inte syftar till att ta fram 

uppgifter som är känsliga för din person eller som kan försätta dig i en obekväm situation på din 

arbetsplats. I de fall sådana uppgifter framkommer görs ett övervägande om huruvida dessa kan 

publiceras riskfritt.  

 

Studien är i form av en masteruppsats som skrivs vid Linnéuniversitetet av studenten Petra Höglund 

under handledning av lektor Åsa Söderqvist. Målet är att uppsatsen ska vara färdig till sommaren 

2018, vartefter den kommer att publiceras i DiVA (http://www.diva-portal.org/). Vid frågor som rör 

studien är du välkommen att hör av dig genom kontaktuppgifterna nedan.  

 

Tack! 

 

 

Petra Höglund, masterstudent   Åsa Söderqvist, handledare och lektor 

Linnéuniversitetet, Växjö   Linnéuniversitetet, Växjö 

E-post    E-post 

Telefonnummer 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till föreståndare och samordnaren 

 

Informationsbrev – Masteruppsats om stödboende för ensamkommande ungdomar 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om kommunalt drivna stödboenden för 

ensamkommande ungdomar. Studiens syfte är dels att utforska hur kommuner har valt att verkställa 

och organisera stödboenden för ensamkommande ungdomar, dels att analysera hur verksamheten 

arbetar med de mål som finns för boendeformen. Eftersom stödboendeformen i lagtext är en såpass 

ny placeringsform är det av intresse att se hur kommunerna rent praktiskt arbetar med dessa 

aspekter.      

 

I studien ingår tre kommuners stödboendeverksamheter. Samtliga drivs i kommunal regi. Den 

huvudsakliga metoden är intervjuer med personal och chefer vid stödboendena. Intervjuerna 

kommer även att kompletteras med information i olika typer av dokument som rör verksamhetens 

utformning, rutiner och arbetsmetoder. För att även få en visuell bild av hur stödboendena ser ut är 

det önskvärt att få besöka ett eller flera av boendena. 

 

Du har tillfrågats att delta i studien eftersom du arbetar som föreståndare eller samordnare vid din 

kommuns stödboende för ensamkommande. Ditt deltagande är av intresse eftersom du besitter 

kunskaper dels om det praktiska arbetet vid stödboendet och dels om hur arbetat samordnas. I och 

med din roll antas du även ha insikt i de utmaningar och möjligheter som just din verksamhet står 

inför. Av ditt deltagande förväntas att du medverkar i en cirka en timme lång intervju som spelas in. 

Inför intervjun kommer du få möjlighet att läsa igenom de frågeområden som kommer behandlas 

under intervjutillfället. Det är även önskvärt om du kan tillhandahålla dokument som rör 

verksamhetens utformning, rutiner och arbetsmetoder.  

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Kommunernas och deltagarnas namn 

kommer att fabriceras, däremot är det inte möjligt att garantera anonymitet. Detta eftersom din 

arbetsplats känner till ditt deltagande och uppgifter kring kommunens organisation är offentliga, 

vilket i teorin kan möjliggöra identifiering av deltagande kommuner. Således är det av vikt att 

poängtera att ditt deltagande i studien är frivilligt och att du när som helst under studiens gång kan 

välja att avbryta deltagandet. Samtidigt vill jag understryka att studien inte syftar till att ta fram 

uppgifter som är känsliga för din person eller som kan försätta dig i en obekväm situation på din 

arbetsplats. I de fall sådana uppgifter framkommer görs ett övervägande om huruvida dessa kan 

publiceras riskfritt.  

 

Studien är i form av en masteruppsats som skrivs vid Linnéuniversitetet av studenten Petra Höglund 

under handledning av lektor Åsa Söderqvist. Målet är att uppsatsen ska vara färdig till sommaren 

2018, vartefter den kommer att publiceras i DiVA (http://www.diva-portal.org/). Vid frågor som rör 

studien är du välkommen att hör av dig genom kontaktuppgifterna nedan.  

 

 

Tack! 

 

 

Petra Höglund, masterstudent   Åsa Söderqvist, handledare och lektor 

Linnéuniversitetet, Växjö   Linnéuniversitetet, Växjö 

E-post    E-post 

Telefonnummer 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Informationsbrev – Masteruppsats om stödboende för ensamkommande ungdomar 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om kommunalt drivna stödboenden för 

ensamkommande ungdomar. Studiens syfte är dels att utforska hur kommuner har valt att verkställa 

och organisera stödboenden för ensamkommande ungdomar, dels att analysera hur verksamheten 

arbetar med de mål som finns för boendeformen. Eftersom stödboendeformen i lagtext är en såpass 

ny placeringsform är det av intresse att se hur kommunerna rent praktiskt arbetar med dessa 

aspekter.      

 

I studien ingår tre kommuners stödboendeverksamheter. Samtliga drivs i kommunal regi. Den 

huvudsakliga metoden är intervjuer med personal och chefer vid stödboendena. Intervjuerna 

kommer även att kompletteras med information i olika typer av dokument som rör verksamhetens 

utformning, rutiner och arbetsmetoder. För att även få en visuell bild av hur stödboendena ser ut är 

det önskvärt att få besöka ett eller flera av boendena. 

 

Du har tillfrågats att delta i studien eftersom du innehar en chefsposition vid din kommuns 

stödboende för ensamkommande. Ditt deltagande är av intresse eftersom du besitter kunskaper om 

verksamhetens övergripande organisation samt dess mål och resurser. I och med din roll antas du 

även ha insikt i de utmaningar och möjligheter som just din verksamhet står inför. Av ditt 

deltagande förväntas att du medverkar i en cirka en timme lång intervju som spelas in. Inför 

intervjun kommer du få möjlighet att läsa igenom de frågeområden som kommer behandlas under 

intervjutillfället. Det är även önskvärt om du kan tillhandahålla dokument som rör kommunens och 

verksamhetens organisation. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Kommunernas och deltagarnas namn 

kommer att fabriceras, däremot är det inte möjligt att garantera anonymitet. Detta eftersom din 

arbetsplats känner till ditt deltagande och uppgifter kring kommunens organisation är offentliga, 

vilket i teorin kan möjliggöra identifiering av deltagande kommuner. Således är det av vikt att 

poängtera att ditt deltagande i studien är frivilligt och att du när som helst under studiens gång kan 

välja att avbryta deltagandet. Samtidigt vill jag understryka att studien inte syftar till att ta fram 

uppgifter som är känsliga för din person eller som kan försätta dig i en obekväm situation på din 

arbetsplats. I de fall sådana uppgifter framkommer görs ett övervägande om huruvida dessa kan 

publiceras riskfritt.  

 

Studien är i form av en masteruppsats som skrivs vid Linnéuniversitetet av studenten Petra Höglund 

under handledning av lektor Åsa Söderqvist. Målet är att uppsatsen ska vara färdig till sommaren 

2018, vartefter den kommer att publiceras i DiVA (http://www.diva-portal.org/). Vid frågor som rör 

studien är du välkommen att hör av dig genom kontaktuppgifterna nedan.  

 

 

Tack! 

 

 

Petra Höglund, masterstudent   Åsa Söderqvist, handledare och lektor 

Linnéuniversitetet, Växjö   Linnéuniversitetet, Växjö 

E-post    E-post 

Telefonnummer 



 

77 

 

Bilaga 4 - Intervjuguide för boendepersonal 
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Bilaga 5 – Intervjuguide för föreståndare och samordnare 
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Bilaga 6 – Intervjuguide för verksamhetschef 

 

 


