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Sammanfattning  

På grund av oroligheter i världen skedde under år 2015 en kraftig ökning av asylsökande, där 
ibland även ensamkommande barn. Ökning av ensamkommande barn medförde en 
boendeproblematik för Sveriges kommuner, vilket lett till behov av flertalet nyuppstartade 
HVB-hem. Det fanns ett intresse av att studerades hälsofrämjande aktiviteter i kontexten, 
detta för att förstå dem som en del av en hälsodiskursiv praktik. Detta gjordes utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, diskurs analys samt ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Därav har studien genomförts som kvalitativ studie med inspiration ifrån etnografisk 
forskning. Deltagande observationer utfördes vid tre tillfällen. Observationerna utfördes på 
två olika avdelningar på ett HVB- hem för ensamkommande pojkar. Genom ett 
hälsopedagogiskt perspektiv var avsikten med studien att synliggöra hälsodiskurser och dess 
betydelse för ungdomarnas lärande och skapande av hälsa. Kategorierna för studiens 
analyserade resultat återspeglar de hälsofrämjande aktiviteter som observerades. Teman för 
diskussionsdelen framanalyserats med utgångspunkt i studiens valda teorier och utföll i 
följande sex kategorier: Tidspassning, Vi och dem, Laganda och att ha trevligt ihop, Minskad 
förtäring av sötsaker, Regelföljning och självständighet samt Dubbla budskap. Av resultatet 
framkom det att den rådande hälsodiskursen tycks bygga på ett omedvetet helhetsperspektiv 
på hälsa. Det framkommer genom personalens utsagor att en strävans finns mot att skapa 
förutsättningar för att ungdomarna att utvecklas till självständiga individer, dock strider detta 
mot vad som kan ses i den hälsodiskursiva praktiken. Därav kan det tänkas att hälsa är ett 
ämne som kan behöva lyftas i praktiken. Då det var svårt att hitta relevant forskning i ämnet 
tycks även behov finnas av att bedriva forskning kring hur insatser på HVB-hem bör utformas 
för att uppnå ökad självständighet hos ungdomarna.   

  



Abstract  

2015 saw a sharp rise in unaccompanied children seeking asylum. This is due to turmoil in 
many parts of the world. The rise has brought housing problems for Sweden’s municipalities, 
with more housing and treatment facilities started as a result. A study was 
conducted, motivated by ethnography research. Participants were observed on three 
occasions, in two separate wards in a HVB resident for unaccompanied boys. Health 
promoting activities were observed, to gain an understanding of them for use from a 
pedagogic perspective. This was done using a sociocultural perspective in teaching, study 
analysis, as well as health in general. Through a health discourse perspective, the purpose of 
the study was to analyze health awareness in the children. 
The categories for the analysed results reflected the health promoting activities that were 
encouraged during the study. The study was analysed using the following six categories 
Punctuality, Us and them, Team spirit and getting along, Reduced sugar consumption, 
Following rules and independence, as well as Double standards. The results showed that the 
current health discourse is founded on a subconsciously overall perspective on health. 
Housing and HVB resident staff have the aim to create possibilities for the children to develop 
into independent individuals. It can be seen as a field that needs to be improved in practice, 
through staff education. Relevant data is lacking, further research is needed into what action is 
required to help the children reach independence. 
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activities 

  



Tack till…  

Först och främst vill vi framföra ett varmt tack till de ungdomar och personal som deltagit i 

studien, och dem hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även passa på att tacka vår 

handledare Mattias Nilsson för ett bra stöd och god handledning. Dessutom vill vi tacka de 

studentkollegor som genom processen läst och gett återkoppling på uppsatsen. Till sist vill vi 

även tacka alla de vänner och familjemedlemmar som på olika vis stöttat oss genom 

processen. 

 

Halmstad, 3 juni 2016 

 

Anna Moberg & Malin Nilsson  



Innehåll 

1. Introduktion ............................................................................................................................ 1	  
2. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 3	  
3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4	  

3.1 Litteratur ........................................................................................................................... 4	  

3.2 Metodlitteratur .................................................................................................................. 5	  

4. Teori ....................................................................................................................................... 7	  
4.1 Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................. 7	  

4.2 Diskursteori ...................................................................................................................... 8	  

4.3 Hälsoteoretiska perspektiv ............................................................................................... 9	  

5. Metod ................................................................................................................................... 10	  
5.1 Studiens utgångspunkt .................................................................................................... 10	  

5.1.1 Forskningsdesign ..................................................................................................... 10	  

5.1.2 Rollen som observatör ............................................................................................. 11	  

5.1.3 Samtalsstrategi ......................................................................................................... 11	  

5.2 Urval ............................................................................................................................... 11	  

5.3 Etiska ställningstaganden ............................................................................................... 13	  

5.4 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 13	  

5.4.1 Förkunskap .............................................................................................................. 13	  

5.4.2 Fältanteckningar och observationsschema .............................................................. 14	  

5.4.3 Informationsblad till fältdeltagarna ......................................................................... 15	  

5.4.4 Tillträde till fältet ..................................................................................................... 15	  

5.5 Bearbetning och Analys ................................................................................................. 16	  

5.5.1 Helhetsanalys ........................................................................................................... 16	  

5.5.2 Bearbetning och analys av studiens resultat ............................................................ 16	  

5.6 Litteratururval och sökning ............................................................................................ 16	  

5.7 Metodkritik ..................................................................................................................... 17	  

6. Resultat och Analys .............................................................................................................. 19	  
6.1 Övergripande kontext ..................................................................................................... 19	  



6.2 Hälsofrämjande aktiviteter ............................................................................................. 19	  

6.2.1 Inför aktiviteter ........................................................................................................ 20	  

6.2.2 Bordtennis ............................................................................................................... 21	  

6.2.3 Fotboll och brännboll .............................................................................................. 21	  

6.2.4 Korvgrillning ........................................................................................................... 23	  

6.2.5 Mat och inköp .......................................................................................................... 23	  

6.2.6 Kvällsrutiner och uppstigning ................................................................................. 24	  

6.2.7 Skjuts ....................................................................................................................... 25	  

7. Diskussion ............................................................................................................................ 26	  
7.1 Tidspassning ................................................................................................................... 26	  

7.2 Vi och dem ..................................................................................................................... 27	  

7.3 Laganda och att ha trevlig ihop ...................................................................................... 28	  

7.4 Minska förtäring av sötsaker .......................................................................................... 29	  

7.4 Regelföljning och självständighet .................................................................................. 30	  

7.6 Dubbla budskap .............................................................................................................. 31	  

7.7 Slutdiskussion ................................................................................................................. 32	  

8. Slutsats och implikationer .................................................................................................... 36 
Referenslista 

Bilagor 



 

1 
 

1.  Introduktion    
I det dagliga nyhetsflödet skrivs det aktivt om den rådande massutvandringen från Syrien och 
den allt mer akuta flyktingsituation som har uppstått det senaste året. En person som flyr från 
sitt land kan söka skydd i ett annat land, personen ska då ansöka om asyl. Situationen i Syrien 
har medfört en markant ökning av antalet personer som söker asyl i Sverige.  I Sverige görs 
denna ansökan hos Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets hemsida framkommer det att 
det totalt var 162 877 personer som ansökte om asyl, varav 35 369 av dessa var 
ensamkommande barn under 2015. Detta i jämförelse med år 2013 då 54 259 personer 
ansökte om asyl, varav 3852 var ensamkommande barn (Migrationsverket, u.å). Den period 
som passerar från det att ansökan inkommit, till det att beslut har tagits om de beviljas 
uppehållstillstånd eller om de får avslag, kallas för asylprocess. Enligt Migrationsverket var 
den genomsnittliga handläggningstiden 229 dagar för en asylsökande år 2015. Om den 
asylsökande inte själv kan finna boende under asylprocessen så tilldelar Migrationsverket 
denna en plats på ett asylboende. De ensamkommande ungdomarna tilldelas plats på så 
kallade HVB-hem, dvs. “hem för vård eller boende”. Detta innebär att den massinvandring 
som inträffade under år 2015 ledde till att kommunerna var tvungna att öppna betydligt fler 
boenden samt nyanställa mycket personal.  

Den rådande flyktingkrisen, och problematiken som uppkommit till följd utav den, har blivit 
ett intensivt diskuterat ämne i Sverige som dagligen tas upp vid kaffebordet, i sociala medier, 
i tidningar etc. Problematiken diskuteras och skildras med en mängd olika perspektiv, där 
problem och möjligheter som uppstår lyfts på olika vis. I exempelvis tidningsskriften 
Dagensnyheter (DN, 2016) skrevs det om ett uppror som utspelat sig på ett asylboende. I 
artikeln framkommer orsaksförklaringen bero på att oroligheter och bråk ofta bottnar sig i 
missnöje med boendet och ovisshet kring framtiden. Samma tidning kopplar i en annan artikel 
ihop ämnet med en tidigare forsknings om överlevande barn från andra världskrigets 
koncentrationsläger och framåt. Enligt denna artikel ska forskningen visa att även om de har 
svåra upplevelser med sig i bagaget så är det på sikt vad som händer i det nya landet, som är 
avgörande för deras hälsa och välbefinnande under det fortsatta livet (DN, 2015). 

Detta ledde in på tankar och funderingar kring huruvida flyktingars framtid, på grund av 
tidigare hemska upplevelser redan är utstakad, eller om det är tiden efter som är avgörande för 
hur deras framtid kommer att formas. Med ett perspektiv som blickar framåt istället för bakåt, 
blir det således intressant att undersöka sammanhangets betydelse för individen. Genom detta 
började ett intresse för att med ett hälsopedagogiskt perspektiv studera villkor för hälsa i de 
asylsökandes omgivande miljö. 

Larsson och Fagrell (2010) menar på att perspektivet på hälsa är socialt konstruerat. 
Ytterligare menar de på att denna konstruktion sker i en växelvis påverkan, dvs. att individer 
tillsammans formar och formas själv utav denna konstruktion, och således växer en så kallad 
hälsodiskurs fram. Hälsa kan på så vis ses som ett fenomen som ständigt omförhandlas, 
därigenom kan hälsodiskurser komma att se olika ut beroende vilket sammanhang som 
observeras. Vad hälsa är, är alltså något individer lär sig genom sitt deltagande i olika 
sammanhang. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra, i 
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sociala sammanhang (Säljö, 2013). Detta gör det intressant att studera individer i sin sociala 
kontext, istället för att ta dem ur sitt sammanhang.  

Utifrån ovanstående har därför hälsofrämjande aktiviteter studerats på ett HVB-hem med två 
separata avdelningar för ensamkommande pojkar. För att avgöra vad som är en 
hälsofrämjande aktivitet behövs ett perspektiv på vad hälsa är. Studien utgår från ett 
helhetsperspektiv på hälsa, vilket enligt Rash (2010) innebär att mental, fysisk, social och 
känslomässig hälsa ses som lika viktiga delar av hälsa. Genom detta perspektiv kan således 
alla aktiviteter som främjar någon av dessa delar ses som hälsofrämjande aktivitet. 

Undersökningen är inspirerad av etnografisk forskning, dvs. empirin är insamlad genom 
deltagande observationer och samtal med studiedeltagarna. Insamlingen och analysen av 
empirin har gjorts med stöd av sociokulturellt perspektiv på lärande och diskursteori, samt 
med ett helhetsperspektiv på hälsa. Avsikten med att studera hälsofrämjande aktiviteter är att 
förstå dem som en hälsodiskursiv praktik, vilket innebär att aktiviteterna fungerar som 
synliggörare för hälsodiskurser. Empirin ligger sedermera till grund för kartläggning och 
förståelse för hur begreppet hälsa formas av och i den sociala kontexten, dvs. tankar och idéer 
om hälsa och hur dessa blir gestaltade genom agerande i olika sammanhang, samt vilken 
påverkan detta har på de asylsökande ungdomarna. Med ett hälsopedagogiskt perspektiv är 
studiens avsikt att bidra till en inblick i vilka förutsättningar för hälsa som erbjuds 
asylsökande ungdomar, och vad ungdomarna lär sig genom sitt deltagande i kontexten. 
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2.  Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med studien är att genom ett sociokulturellt perspektiv studera hälsofrämjande 
aktiviteter på HVB-hem för ensamkommande ungdomar, för att synliggöra och förstå dessa 
som en del i en hälsodiskursiv praktik. Vidare är syftet att diskutera dess betydelse för 
ungdomarnas hälsosituation. 
 

• Hur ser den rådande hälsodiskursen ut i den studerade kontexten? 

• Vilka möjligheter för lärande skapas hos ungdomarna genom deras deltagande i den 
hälsodiskursiva praktiken? 
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3.  Tidigare  forskning    
Tidigare forskning används för att beskriva kunskapsläget inom studiens ämnesområde, och 
delas in i två delar. Första delen hanterar det ämnesområdet kopplat till det vetenskapliga 
forskningsområdet, och den andra delen lyfter tidigare forskning kring etnografiska metoder. 

3.1  Litteratur  
Vad gäller ensamkommande barns integration och mottagande, saknas det enligt Montgomery 
(2008) forskning i detta område, och således efterlyses uppföljningsstudier av barnen. Detta 
var vad Montgomery såg år 2008, vilket stämmer med den uppfattning som erhålls genom 
denna studies litteratursökning. Därav tycks det finnas en kunskapslucka i de 
ensamkommande barnens miljö och insatser för dessa barn, och således även sett ur ett 
hälsopedagogiskt perspektiv. 

Enligt Slobodin och Jong (2014) upplever generellt sett flyktingar och asylsökande stor 
problematik av traumarelaterade biverkningar. På grund av de upplevelser de haft i hemlandet 
samt på vägen till exillandet. Vidare beskriven Vitus (2010) att en längre väntan på 
uppehållstillstånd påverkar de ensamkommande barnens psykiska hälsa negativt. Således 
finns en problematik kring de ensamkommande barnens psykiska hälsa.  

För att utforma rätt form av stöd och miljö för att främja barnens hälsa menar Kohli-Ravi och 
Mather (2013) att de som arbetar med utsatta ungdomar måste förstå samspelet mellan 
traumatiska psykiska upplevelser och hur ensamkommande flyktingbarn interagerar med 
omgivningen. Utmaningen för personalen är på så vis att dels se samspelet mellan psykiska 
trauman och fysiska agerande, men även att hjälpa dem att finna motivationen och vägen mot 
sina mål och att hitta en tillhörighet. Enligt Kohli-Ravi och Mather (2013) byggs 
ungdomarnas psykosociala välbefinnande upp genom trygga relationer under asylprocessen, 
vilket är målet med en lyckad integrationsprocess. På så vis finns ett framåtblickande 
perspektiv i insatserna som bygger på att ungdomarna ska utforma en självständighet. Det 
innebär att de insatser och den miljö som formas för barnen kan komma att villkora dem i hur 
de utvecklas i sin nya miljö. 

Enligt Kirkwood, Mckinlay och Mcvittie (2013) kan platsen där de asylsökande bor vara 
avgörande för hur deras nya identitet formas och skapas. Således återfinns även här ett synsätt 
som talar för ett prospektivt perspektiv, dvs. att miljön ungdomarna befinner sig i påverkar 
deras framtida utveckling. Kirkwood et al. (2013) menar på att genom att de asylsökande bor 
på ett flyktingboende skapas en helt ny identitet för de asylsökande, dvs. att den identiteten de 
asylsökande haft i hemlandet inte tillskrivs dem på samma sätt som i exillandet. Istället finns 
en rådande diskurs om att de asylsökande bör utstråla en viss rädsla för hemlandet, att de 
upplevt traumatiska öden samt att exillandet är en positiv upplevelse. Detta för att i sin tur 
göra det mer legitimt att få ett uppehållstillstånd. Detta kan tolkas som att de diskurser som 
finns i kontexten villkorar ungdomarnas handling och agerande. 

Även Samordningsverket (2015) utgår från ett prospektivt perspektiv i sin rapport och 
diskuterar att begreppet hälsa innefattar fler delar än fysisk hälsa. Precis som Slobidin och 
Jong (2014) och Vitus (2010) lyfter de problematiken kring ungdomarnas psykiska ohälsa. 
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Samordningsverket (2015) problematiserar även hälsoinsatsers utformning och menar på att 
ett för smalt perspektiv på hälsa finns och att detta synliggörs genom hälsoinsatsers fokus på 
fysisk aktivitet och fysisk hälsa. De menar på att även om hälsoaktiviteter med fokus på fysisk 
aktivitet kan vara ett positivt inslag i den asylsökandes sociala kontext behövs även 
välbefinnande främjas genom hälsoinsatser. Vidare menar de att hälsoinsatserna genom ett 
helhetsperspektiv på hälsa skulle nå större framgång. Bland annat lyfts det fram att 
avslappning, kroppskunskap, värderingar, normer och föreningskunskap är av vikt för att i sin 
tur skapa möjligheter för ungdomarna att utvecklas till självständiga individer.  

Lindencrona (2008) menar bland annat på att fungerande insatser skapar villkor för individer 
att förbättra sin hälsa. Lindencrona tar vad som kan tolkas som ett sociokulturellt perspektiv i 
sin slutsats. Detta då det lyfts fram att de insatser som avser att hjälpa målgruppen inte ska ses 
som en kompensation för deras brister, istället ska målgruppen ses som en grupp som kan och 
vet mycket. Detta i sin tur medför att vid insatser bör målgruppen vara med att ta fram vilket 
stöd de behöver, för att den kompetens och de resurser de har ska kunna användas på bästa 
sätt. Dessutom belyser Lindencrona vikten av att insatsers utformning tar hänsyn till de olika 
deltagarnas behov och att insatserna därför många gånger kan komma att individanpassas. 
Därav menar Lindencrona på att samarbetet mellan deltagare och personal är viktig för att 
programmen ska lyckas. 

Sammanfattningsvis finns ett prospektivt perspektiv på de ensamkommande ungdomarnas 
hälsa. Det innebär visserligen att ungdomarnas bakomliggande faktorer till psykisk ohälsa 
anses ha en inverkan på deras framtida hälsa. Emellertid tycks även miljön i mottagarlandet 
fungera som villkorande för hur deras framtida utveckling ska se ut. Det framkommer även att 
det finns en problematik kring asylsökandes hälsa, som bör ses ur ett helhetsperspektiv på 
hälsa för att innefatta såväl psykisk- som fysisk hälsa. Således finns argument för att 
hälsoinsatser därav behöver främja både fysisk och psykisk hälsa, vilket bör göras genom att 
skapa förutsättningar för att ungdomarna utvecklar sin självständighet. Detta för att i sin tur 
underlätta integreringen i mottagarlandet och på så vis även deras hälsa. Till sist framkommer 
även att hälsoinsatser behöver individanpassas, i samarbete mellan personal och ungdomarna. 

3.2  Metodlitteratur  
Ahlskog-Björkman och Koch (2011) använder i sig av etnografiska studier i sin forskning. De 
menar på att etnografiska studier skapar förutsättningar för forskaren att inte enbart studera 
människor, utan också lära sig något genom dem. På så vis ses studiedeltagarna inte som 
objekt utan som subjekt. I studien ses människan som en självständigt tänkande och 
handlande individ som själv förkovrar sig de värden och normer som denna finner åtråvärda 
eller självklara, dvs. ett aktivt subjekt. Vidare framkommer det att den etnografiska metoden 
möjliggör för forskaren att komma nära fältdeltagarna i deras sammanhang. Detta i sin tur 
leder till att deras studies resultat återger en närhetstrogen bild av sammanhanget, vilket även 
skapar goda förutsättningar för en diskussion i ämnet som studeras. 

Att genom observationer få möjlighet att komma nära fältdeltagarna fungerar visserligen som 
möjliggörare för att kunna samla empiri, men hur detta sker kan påverka studiens resultat. 
Granström (2004) beskriver en observationsstudie som gjordes med ett så kallat öppet 
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schema. Detta innebar att de studerade grupperna informerades både om studiens syfte och 
om undersökningsvariabler, registreringsmetoder och analysförfarandet som skulle användas. 
På så vis fick studiedeltagarna möjlighet att styra resultaten i den normativa önskvärda 
riktningen, men trots detta visade resultaten det rakt motsatta mönstret. Således framkom att 
de mer normativa och socialt korrekta mönstren inte företrädde det starkt invanda beteendet 
och interaktionsmönstren. Granström (2004) menar därför på att människor tycks ha svårt att 
förställa sitt beteende i autentiska situationer och vardagliga sammanhang. Detta tyder på att 
vardagliga beteenden är stadiga och därmed svåra att försköna. Granström gör därmed 
antagandet att komplexa och sociala situationer inte influeras av forskare i någon direkt stor 
utsträckning. Genom att forma studien till att observera komplexa, men naturliga situationer – 
så som vardagliga hälsofrämjande aktiviteter på avdelningarna på HVB-hemmet – kan 
fältdeltagarna ändå ges möjlighet att agera någorlunda likt det de vanligtvis gör.  

Sammanfattningsvis tycks etnografisk metod skapa goda förutsättningar för att komma nära 
den diskursiva praktiken. Genom att se individer som subjekt tillskrivs fältdeltagarna en aktiv 
roll i sin utveckling av föreställningar gällande hälsodiskurser. Dessa föreställningar kan 
tänkas vara så pass djupt rotade i fältdeltagarna att hur de agerar under observationen kan ses 
som synliggörare utav rådande hälsodiskurs, detta trots forskarinfluens.   
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4.  Teori    
Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på ett pedagogiskt perspektiv samt ett 
hälsoperspektiv. Nedan beskrivs Sociokulturellt perspektiv för att sedan gå över till en 
beskrivning av Diskursteori, följt av Hälsoteoretiska perspektiv. 

4.1  Sociokulturellt  perspektiv  
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra, med hjälp av fysiska 
och intellektuella redskap. Vidare utgör sammanhanget en grund för att lärande skall kunna 
ske, därav ses lärande som situerat, dvs. att handlingarna utspelas i tid och rum, men även att 
olika handlingar påverkar kontexten och på så vis lärandet (Säljö, 2013). Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är således sammanhanget studiedeltagarna befinner sig i, samt de redskap de 
använder, en central roll i deras lärande och därigenom av vikt för studien. 

Vidare menar det sociokulturella perspektivet att utveckling och lärande inte har samma 
innebörd, istället anses individen först lära sig för att sedan utvecklas. De lärprocesser som 
sker äger rum i kontextuella händelseförlopp, och i dessa sker mediering ständigt. 
Medieringen sker genom samspel med externa redskap, och det är genom dessa som individer 
agerar och varseblir omvärlden. På så vis hjälper dessa redskap individer att tolka och ta 
ställning till omvärlden samt utefter det handla på olika vis, genom detta konstitueras 
omvärlden. Detta i sin tur innebär att när förståelse för omvärlden och nya redskap 
tillgodoses, dvs. appropriering sker, utvecklas individen. Således använder individer sig av en 
mängd olika redskap för att tolka och förstå varandra. För att de ska förstå varandra rätt 
förutsätter detta att individerna har samma förståelse för redskapet (Säljö, 2013).  

Ett exempel på ett medierande redskap är ett veckoschema. Schemat är redskapet som 
användarna planerar sin vecka utifrån. Dock är det först när användarna fyller i exempelvis 
tider för aktiviteter som schemat blir ett medierande redskap. Detta innebär att schemat inte 
längre enbart är ett papper med rutmönster, utan ett planeringsverktyg som användarna sedan 
kan tolka och hänvisa till. I detta exempel blir användarna subjektet, schemat de medierande 
verktyget och objektet målet dvs. att strukturera veckan. 
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(Figur 1. Inspirerad av Säljö (2013) figur s. 28) 
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Bilden visar på relationen mellan subjekt, objekt och medierande redskap. Det är denna 
modell som kommer att användas vid analys och diskussion av studiens resultat. Kozulin 
(2003) menar på att organiserade aktiviteter kan fungera som möjliggörare för mediering. Då 
ungdomarna i studien deltar i hälsofrämjande aktiviteter kommer de således även att mediera 
sig i detta sammanhang. I den mediering som sker finns en växelvis påverkan mellan redskap, 
objekt och subjekt, som är intressant för studien att analysera. Genom att observera 
hälsofrämjande aktiviteter på boendet kan på så vis även medieringen i sammanhanget 
analyseras och diskuteras. Således används mediering för att analysera det hälsodiskursiva 
sammanhanget och vad ungdomarna lär sig i detta.  

4.2  Diskursteori   
För att svara på syftet med studien kommer diskursanalys att genomföras, detta för att 
analysera de hälsofrämjande aktiviteterna och förstå dem som en hälsodiskursiv praktik. 
Enligt Börjesson och Plamblad (2007) kan forskare med diskursanalys undersöka vad olika 
föreställningar förutsätter och vilka följder de får i skilda sammanhang. För att studera hur tal 
och kontext konstruerar bestämda fenomen, föreställningar och företeelser, kan därför 
diskursanalyser användas (Börjesson & Palmblad, 2007; Winther & Philips, 2000). Börjesson 
och Palmblad (2007) menar att det kan göras genom att inrikta studien på att analysera hur 
idéer och kunskap av olika slag byggs upp och återskapas i olika sammanhang.  

Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007) att språket har en stor betydelse i skapandet av 
diskurser. Detta då språkets huvudfunktion är att representera det individen talar om. Genom 
språket skapas diskurser som bygger upp föremål, världar, sinnen och sociala relationer. 
Således är det inte enbart språket som bidrar till diskursen, utan även bilder konstituerar vår 
värld. Vidare menar Börjesson och Palmblad på att diskurser då inte bara är vad som sägs i 
olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det. De menar på att språk, 
föremål, platser och fenomen är representanter för olika saker. Därigenom kan de 
hälsofrämjande aktiviteter som studeras ses som fenomen som upprätthåller hälsodiskurser.  

Enligt Larsson och Fagrell (2010) skapas hälsoperspektivet i sociala kontexter. 
Konstruktionen bygger på en växelvis påverkan, vilket innebär att den formas utav individer 
och samhälle, och i sin tur formas dessa utav hälsodiskursen. På liknande vis menar Winther 
och Philips (2000) på att diskurser ständigt omformas och att detta sker i den sociala 
interaktionen, samt i kontakt med andra diskurser. Detta innebär att diskurser inte ska ses som 
statiska, istället sker en ständig kamp mellan diskurser för att befästa sitt språks betydelse i 
största möjliga utsträckning. 

Då diskurser skapas i sociala interaktioner medför detta att de kan komma att ta olika form i 
olika sammanhang (Winther & Philips, 2000). Vidare menar Lindqvist (2004) att diskurser 
positionerar individer och på så vis ger dem olika identiteter eller roller som aktiveras i olika 
situationer. Dessutom menar Börjesson och Palmblad (2007) på att det är utefter diskurser 
som individer orienterar sitt handlande. Därigenom menar de på att diskurser således kan 
begränsa handlingsutrymmet, men även öppna för nya handlingsvägar, och att detta sker på 
gott och på ont. Således betyder det att det som i ena sammanhanget kan ses som en naturlig 
handling, kan i det andra sammanhanget kan ses som en otänkbar handling. Sedermera kan 
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den sociala kontexten ses både som regelbunden och reglerande. Detta i sin tur innebär att det 
sammanhang individen befinner sig i villkorar vad som anses vara ett korrekt handlande eller 
inte.  

Börjesson och Palmblad (2007) beskriver hur diskurser är med i skapandet av nya 
associationer, logiker och sammanhang. Det är således genom interaktion som kunskap 
frambringas, där gemensamma sanningar byggs upp och vad som är sant eller falskt 
konstitueras (Winther & Philips, 2000). Detta öppnar upp för att använda det sociokulturella 
perspektivet på lärande för att förstå hur och vad som förmedlas i den diskursiva praktiken, 
dvs. genom de hälsofrämjande aktiviteterna. 

4.3  Hälsoteoretiska  perspektiv  
För att studera och diskutera hälsa och hälsodiskurser behövs en utgångspunkt i perspektiv på 
hälsa, därav utgår studien från Worlds Health Organization (WHO) definition av hälsa, som är 
följande: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
 inte endast frånvaro av sjukdom” (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Genom denna definition framkommer att studien ämnar att ta hänsyn till flera delar av hälsan, 
så som både fysisk och psykisk hälsa, men för att vidareutveckla denna definition används 
även teorin om hälsans symmetri. Enligt Rash (2010) delar denna hälsoteori in hälsan i fyra 
delar, dvs. mental, fysisk, social och känslomässig hälsa. Det är dessa delar som utgör 
helhetsperspektivet på hälsan, och genom dessa delar beskrivs hälsans symmetri som ett hjul, 
där det krävs en balans mellan de olika delarna. Denna teori används som utgångspunkt i 
studien, för att belysa att samtliga delar av hälsan är av betydelse. 

Då det i tidigare forskning framkom ett fokus på självständighet, fanns anledning till att i 
studien även diskutera egenmakt, med andra ord empowerment. Angelöw (2002) definierar 
empowerment som ett förhållningssätt och mobilisering av resurser som används av individer. 
Empowerment används vid hälsofrämjande insatser, med avsikten att individerna ska öka sin 
egenkontroll, dvs. kontroll över sitt liv, samt öka sin self-efficacy, dvs. sin tilltro till den egna 
förmågan, (Angelöw, 2002; Askheim & Starrin, 2007). Enligt Tengland (2007) sker detta 
genom kunskap, delaktighet och autonomi, dvs. självstyrande eller med andra ord 
självständighet. Vidare menar Askheim och Starrin (2007) att genom att stärka dessa 
egenskaper skapas således förutsättningar för individer att uppnå mer kontroll över beslut och 
åtgärder som påverkar deras egna liv, vilket leder till ökad självständighet och därigenom 
även ökat välbefinnande. På så vis blir främjandet av ungdomarnas självständighet något som 
kan stödjas med empowerment, och genom att skapa förutsättningar för det som stärker 
ungdomarnas egenmakt kan deras välbefinnande främjas. Begreppet empowerment kommer 
därav användas för att lyfta hälsoperspektivet i diskussionen av studiens resultat. 
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5.  Metod  
För att skapa en förståelse kring de metodologiska val som tagits för att forma studien, följer 
här en redovisning av metoden. I metodbeskrivningen motiveras studiens vägval i följande 
sex kategorier: Studiens utgångspunkt, Urval, Etiska ställningstaganden, Tillvägagångssätt, 
Bearbetning och analys samt Litteratururval och sökning. Avslutningsvis i detta kapitel finns 
en egen del för Metodkritik. 

5.1  Studiens  utgångspunkt  
Studien inspireras av ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv, vilken enligt Bjereld, 
Demker och Hinnfors (2009) innebär en tolkningslära som ser sammanhang som viktiga. 
Anledningen till valt perspektiv är att genom en kvalitativ ansats kunna göra en diskursanalys, 
dvs. skapa förståelse för hälsodiskursens skapande och påverkan på de ensamkommande 
ungdomarna. Avsikten med studien är således inte att kartlägga de hälsofrämjande 
aktiviteterna, utan att genom att studera aktiviteterna är avsikten att försöka förstå dem som en 
hälsodiskursiv praktik. Detta för att kunna diskutera hur hälsodiskursen ser ut på de två 
avdelningar på det HVB-hem där studien genomförs. Utefter detta perspektiv och studiens 
syfte har studiens design och strategier utformats. 

5.1.1  Forskningsdesign  
Aspers (2011) menar att det är av vikt att välja metod utefter studiens syfte. Således kan inte 
sägas att intervjuer generellt sett är bättre eller sämre än observationer. Dock menar Aspers på 
att observationer skapar möjlighet att ge forskaren en mer fullständig bild. Denna studies 
empiri behövde just denna helhet för att studiens syfte sedermera skulle kunna besvaras. 
Därav föll det sig mer passande att samla empirin med inspiration av empiriska studier, i form 
av observation av fältet, snarare än genom exempelvis intervjuer. Metodvalet synliggör 
således studiens teoretiska ansats, dvs. sociokulturellt perspektiv.  Detta då observationerna 
skapar förutsättning för att återspegla lärande som sker i sammanhanget, med andra ord i de 
hälsofrämjande aktiviteterna. 

För att studien ska anses etnografisk är det enligt Lalander (2011) en grundläggande 
förutsättning att studien försöker närma sig den studerades perspektiv på tillvaron. Johansson 
(2010) menar på att en etnografisk studie fokuserar på språk, vanor, regler, tankesätt och 
kroppsliga praktiker.  Johansson (2010) beskriver även etnografi som en studie där forskaren 
leds in i ett kulturellt sammanhang, som förhoppningsvis ger forskaren en tydlig blid av 
mångfalden och komplexiteten i vardagslivet i den studerade miljön. Det finns därmed stora 
fördelar att besöka de miljöer där ens målgrupp lever, detta för att få en djupare förståelse som 
i sin tur kan influera den fortsatta forskningen och kunskapsproduktionen positivt 

Aspers (2011) skriver att forskare vid en observation inte bör observera utefter sin valda teori, 
detta för att vad som observeras i så fall endast kan verifiera eller falsifiera studiens 
hypoteser. Därav bör forskaren istället använda teorin som stöd för vad denna ska fokusera på 
att observera, men att observationen sedermera utgår från att försöka få en bredd på den 
specifika händelsen och först vid analysen av empirin använda sig av teorin. Lalander (2011) 
beskriver detta som genom att i observationen ställa sig öppna frågor förhåller sig forskaren 
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mer induktiv, istället för att redan från början låsa in sig i olika avgränsande förklaringar och 
frågeställningar (Lalander, 2011). Dock menar Lalander även på att det i etnografiska studier 
finns stora spännvidder och således utrymme för att laborera med olika metoder, vilket 
innebär att metoder och strategier kan varieras utefter studiens syfte. Vid utformning av 
studiers metod kan triangulering användas, vilket innebär att metodologiska ansatser 
kombineras med avsikten att de ska komplettera och kontrollera varandra (Aspers, 2011; 
Lalander, 2011). För att svara på studiens syfte formades således studiens metod fram till en 
triangulering utav metoder, dvs. observationer och samtal med fältdeltagarna. 

5.1.2  Rollen  som  observatör 
Både Aspers (2011) och Lalander (2011) menar att observationer kan utföras genom att 
forskaren är mer eller mindre delaktig eller passiv. Deltagande observation är idag en 
etablerad metod som utvecklats över tid (Aspers, 2011). Metoden går ut på att forskaren deltar 
i det sammanhang och de aktiviteter som studiedeltagarna medverkar i. Genom detta 
deltagande får forskarens närvaro i fältet, och således även tillgång till att inifrån fältet kunna 
observera och förstå fältet och vad som sker där. Forskaren bör därav genom sitt deltagande 
försöka integreras i fältet, dock inte på ett sådant vis att denna blir uppslukad av fältet och 
därigenom inte längre kan se på sitt forskningsfält som en forskare.  

Vidare menar Lalander (2011) att ett så kallat partiellt deltagande kan användas, vilket 
innebär att forskaren deltar i vissa aspekter men inte andra. För att som forskare försöka göra 
närvaron i fältet så naturlig som möjligt gjordes således vissa val kring när deltagande i 
aktiviteter skulle ske och inte. Till exempel fattades beslutet om att närvara vid de aktiviteter 
som gav förutsättningar att närvara utan att skapa obekväma situationer, och att närvaron 
kunde ske utan direkt deltagande i aktiviteten. Vidare valdes att delta i aktiviteter vid de 
tillfällen då det fältdeltagarna annars hade kunnat tänkas bli besvärade av närvaron, som till 
exempel vid matinköp. Vid detta tillfälle fattades ett strategiskt beslut om eget inköp, för att 
på så vis integrera med fältdeltagarna. 

5.1.3  Samtalsstrategi 
För att som forskare integreras i fältet fördes även samtal med fältdeltagarna. Dock gjordes 
även detta för att komplettera och kontrollera empirin som samlades in genom observationer. 
Det fanns en avsikt att försöka flyta med i samtalen och därigenom uppmuntra fältdeltagarna 
att berätta det de själva valde att berätta. Även följdfrågor ställdes vid behov, detta för att få 
en djupare förståelse kring vad de talade om. Det rörde sig om frågor som uppmuntrade till att 
utveckla det de berättade, men även frågor för att kunna värdera något som observerats eller 
samtalats om, exempelvis om en specifik situation var vanligt förekommande eller inte. 

5.2  Urval  
Vid utformningen av studien beslutades att den population som studien skulle omfatta var 
ensamkommande ungdomar som söker asyl. Då studien ämnade att undersöka den 
hälsodiskursiva var det således till stor del det sammanhang populationen befann sig i som 
studerades. För att begränsa vilket sammanhang studien skulle undersöka valdes således att 
endast studera deras hemmiljö. Vilken sorts hemmiljö ungdomarna har påverkas betydligt av 
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vilket sorts boende de blir tilldelade. Detta beror på att det finns olika varianter av boenden, 
som är utformade på olika vis. Det kan röra sig om familjer som startar upp ett boende i sitt 
eget hushåll, vanligtvis tar dessa då emot en till två ungdomar. Det finns även privata företag 
som bedriver större boenden, likande de boende som bedrivs av kommunerna. Det markant 
vanligaste är dock att ungdomarna blir tilldelade boende på de HVB-hem som kommunerna 
tillhandahåller.  

Enligt Svensson och Arhne (2011) kan en studies resultat inte anses vara särskilt trovärdigt 
ifall studien enbart genomförts på en plats, och menar därför på att det är till fördel att en 
studie väljer att undersöka två snarliknande miljöer. Om studiens resultat visar på samma sak i 
de båda miljöerna så ökar detta reliabiliteten för studien. Dessutom minskas risken för att det 
funnits andra bidragande faktorer som påverkat, vilket därmed ytterligare ger en ökad 
reliabilitet för studiens resultat. Därför fattades beslutet att studien skulle genomföras på ett 
kommunalt HVB-hem där det fanns fristående avdelningar, och därmed uteslöts alla andra 
former av boende. Därav beslutades att genomföra studien på ett hem med minst två 
fristående avdelningar. Genom att välja två avdelningar på samma HVB-hem kan dessa ses 
som två snarlika miljöer, på så vis var avsikten att undvika att det fanns andra faktorer som 
påverkade skapandet av hälsodiskursiva praktiken.  

I den kommun som observationerna genomfördes i fördelades ungdomarna utefter kön, vilket 
innebär att det enbart är pojkar respektive flickor som bor på ett HVB-hem. Då det enligt 
Migrationsverket (u.å.) är betydligt fler ensamkommande pojkar än flickor som kommer till 
Sverige, har studien därför enbart studerat HVB-hem för pojkar. Ytterligare urval som gjordes 
var sedermera att studien skulle omfatta HVB-hem med cirka tio ungdomar som bor på 
vardera avdelning. Utefter detta urval genomfördes studien på det boende som tillträde gavs 
utav tillfrågad kommun. 

Observationerna genomfördes vid tre olika tillfällen på respektive avdelning. För att få ut så 
mycket som möjligt utav observationerna valdes tiderna utefter när ungdomarna befann sig på 
respektive avdelning. Då ungdomarna stora delar av dagarna befann sig i skolan, genomfördes 
därav observationerna under eftermiddagar. Dock fästes ingen större vikt på vilka dagar, utan 
detta valdes utefter tillträde till hemmet och möjligheter att närvara. Samtliga observationer 
genomfördes under en och samma vecka. 

Även ett urval kring vad som ansågs vara en hälsofrämjande aktivitet gjordes. Detta gjordes 
utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, som ser mental, fysisk, social och känslomässig hälsa 
som lika viktiga delar. Därav innebär detta att alla aktiviteter som kunde anses främja någon 
eller flera delar av dessa, ansågs vara en hälsofrämjande aktivitet. Dessutom fanns en strävan 
mot att försöka observera allmänna tillfällen med innehållsrik interaktion, dvs. att 
fältdeltagarna samspelade aktivt med varandra. Tanken med det var att det på så vis skulle bli 
lättare som forskare att komma nära situationen. Dock gjordes inga observationer vid 
situationer kunde uppfattas som avskärmade och privata, detta för att inte riskera att kränka 
fältdeltagarnas integritet.  
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5.3  Etiska  ställningstaganden 
För att studien ska följa vetenskapsrådet om god forskningsetik har det genom hela studien 
tagits hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) är 
tydlighet i de fyra etiska principerna avgörande för att uppnå en etiskt korrekt studie. För att 
uppfylla informations- och samtyckeskravet har observationerna genomförts som så kallade 
öppna observationer. Denna form av observation möjliggjorde att de som studerades kunde 
informeras om studien och ge samtycke till sitt deltagande. Vad gäller ungdomarnas samtycke 
var samtliga av dem över 15 år, således behövdes inte samtycke från berättigad vuxen.  

Då många av studiedeltagarnas svenska av förklarliga skäl är bristfällig, och inga risker ville 
tas kring att riskera oroa ungdomarna, delades enbart informationsbrev ut till personalen, se 
bilaga 1. I informationsbrevet ombads däremot personalen att berätta för ungdomarna om 
studien. I informationsbrevet framkom information om studiens syfte och vad materialet 
skulle användas till, detta för att uppfylla informationskravet och skapa förståelse för studien. 
Enligt Bjereld et al. (2009) ska information om studien ges i förväg om det är möjligt, men de 
menar även på att det enbart ska göras så vida det inte skadar studien. Med hänsyn till det 
Granströms (2004) skriver, om hur människor i komplexa situationer i vardagliga 
sammanhang tycks bibehålla sitt invanda beteende, har därför viss öppenhet funnits kring vad 
studien ämnar att studera. Dock fattades ändå beslutet att inte vara helt öppna med studiens 
syfte, detta för att undvika påverkan på fältdeltagarnas val av aktiviteter. Däremot framkom 
det tydligt att deltagandet i studien var frivilligt och att studiedeltagarna när som helst kunde 
välja att avbryta sitt deltagande. Vidare informerades de om att allt insamlat material skulle 
behandlas konfidentiellt och enbart nyttjas för forskningsändamål. I rapporten benämns 
sedermera varken namn på stad, HVB-hem eller studiedeltagare. Till sist lämnades även 
kontaktuppgifter till oss som genomförde studien, ifall eventuella tankar eller frågor kom upp 
i efterhand. 

5.4  Tillvägagångssätt  
För att göra studiens tillvägagångssätt mer tydligt har detta delats in i följande fyra delar: 
Förkunskap, Fältanteckningar och observationsschema, Observationsblad till fältdeltagare 
samt Tillträde till fältet. 

5.4.1  Förkunskap  
I idéfasen i studien, dvs. i studiens uppstart, gjordes en mindre förstudie i forskningsområdet. 
Detta för att skapa en förförståelse och därmed skapa bättre förutsättningar för att forma 
studiens metod, och sedermera med vilka teorier studien ska ta sin ansats. Förstudien 
innefattade bland annat att dels skaffa vissa förkunskaper om den praktik studien skulle 
genomföras i. Så som information kring asylprocesser, boendeformer under väntan på 
Migrationsverkets beslut och liknande. Även möjligheterna för studien att få tillgång till fältet 
undersöktes. För att skapa goda förutsättningar för studiens metodologi söktes, utöver 
praktikanknuten information, även inspiration och stöd i litteratur om etnografi och 
deltagande observationer.  
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5.4.2  Fältanteckningar  och  observationsschema  
För att underlätta att minnas vad som observeras bör forskaren använda sig av så kallade 
fältanteckningar (Aspers, 2011; Lalander, 2011). Vidare menar Aspers (2011) att forskaren 
med hjälp av sina fältanteckningar ska kunna besvara vad, när, var, hur det skett, även vem 
eller vilka som var delaktiga i händelsen, samt även senare också varför det skett. Utefter 
detta beslutades att observationsschema skulle användas, samt hur detta skulle utformas. Dock 
menar Lalander (2011) på att det sällan är lämpligt att en forskare öppet för 
observationsanteckningar, då fältdeltagarna kan uppleva det som störande. Därav 
genomfördes observationerna under korta perioder, och då situationen tillät det togs stundtals 
pauser i enskildhet för att anteckna. Fältanteckningarna fördes i de observationsscheman som 
konstruerats, detta för att skapa goda förutsättningar för att fokusera på det som studien avsåg 
att studera samt att minnas det som observerats. Dock lyfter Aspers (2011) fram att forskaren, 
som nyanländ på fältet, vid första observationstillfället ser allt med nya ögon. Då intensiteten i 
dessa intryck endast kommer första gången, bör därför fältanteckningar göras med största 
detaljrikedom. Detta innefattar inte bara observationer av vad som syns, utan även 
uppfattningar, känslor, lukter, smak, ljud etc. För att möta behovet utav olika sorters 
fältanteckningar skapades därav två olika scheman. 

De båda obervationsschemana konstruerades med inspiration från Sotirins modell, men 
anpassades utefter observationens syfte. Modellen består av följande fyra kategorier: territory, 
stuff, people och talk (Lundgren, 2009). I observationsschemat innefattade kategorin territory 
beskrivningar av rum och arkitektur, och hur fältdeltagarna förhöll sig till dessa utrymmen. 
Vidare användes kategorin stuff för observerade möbler och föremål, samt hur fältdeltagarna 
relaterade till dessa, t.ex. vilka som hade rätt att använda vissa föremål. Den tredje kategorin 
people användes huvudsakligen för att urskilja fältdeltagarna, detta innefattade t.ex. vilka som 
var personal och vilka som var ungdomar från avdelningen respektive ungdomar från andra 
avdelningar. Denna kategori användes även till beteende, auktoritet, känslor och likande. Den 
sista kategorin talk användes till vad som sas, av vem, till vem och hur. För att lättare hålla 
den valda teorins fokus, men samtidigt undvika att redan vid observationen börja analysera 
utefter studiens teorier, gjordes enbart några små justeringar i modellen.  

Det första schemat, som användes vid första besöket på respektive avdelning, utformades för 
en mer övergripande observation, se bilaga 2. Fokus låg då på helheten av den fysiska 
kontexten. Schemat innefattade datum, tid och plats, men även kategorierna territory, stuff 
och people. Således användes inte sista kategori, dvs. talk, detta då fokus för denna 
observation låg på den fysiska kontexten.  

Det andra schemat skapades för de andra observationstillfällena, och utformades på så vis att 
skapa möjlighet för att dokumentera själva interaktionerna som observerades, se bilaga 3. 
Även detta schema innefattade datum, tid och plats, däremot användes samtliga kategorier 
från Sortirins modell. Kategorin talk vidareutvecklades till att mer tydligt innefatta en 
beskrivning av interaktionen som skedde. I detta schema fick t.ex. kategorin territory mindre 
utrymme och istället gavs det mer utrymme åt anteckningar om interaktion och vad som sker. 
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5.4.3  Informationsblad  till  fältdeltagarna  
Inför observationerna ombads HVB-hemmets enhetschef att informera personal och 
ungdomarna om att en observationsstudie skulle göras, samt när den skulle ske. Vid första 
besöket medtogs studiens informationsbrev för att dela ut till personalen, se bilaga 1. Då 
ungdomarna på avdelningen har stora brister i språket, ombads därför personalen att muntligt 
informera ungdomarna om observationen. 

5.4.4  Tillträde  till  fältet  
Redan tidigt i studien togs kontakt med kommunen, för att ta reda på huruvida det var möjligt 
att få tillträde till önskat fält. Efter att klartecken på tillträde givits, till två utav fyra 
avdelningar på ett HVB-hem, fortsatte utvecklingen av studien. När studiens syfte och 
frågeställningar, metodologi och val av teorier var beslutade, bokades tider in för 
observationstillfällena.  

Totalt genomfördes tre observationstillfällen på vardera avdelningen, under samma vecka i 
maj månad. Vid första tillfället på respektive avdelning genomfördes en övergripande 
observation av avdelningens fysiska kontext, detta gjordes med tidigare nämnt 
observationsschema, se bilaga 2. Dessa observationer gjordes samma dag, varav den ena 
gjordes mellan klockan 12-14 och den andra gjordes mellan klockan 14-16. De andra 
observationerna avsåg att samla empiri om interaktionen mellan personerna på avdelningen, 
och gjordes genom att observera hälsofrämjande aktiviteter. Detta gjordes med hjälp av 
observationsschema, se bilaga 3. Dessa observationer genomfördes vid två tillfällen på 
vardera avdelningen. Ena dagen observerades den första avdelningen mellan klockan 14-16 
och den andra avdelningen mellan klockan 16-18. Den andra dagen användes samma tider, 
men observationerna började på den andra avdelningen och avslutades på den första. Således 
gjordes samtliga observationer på eftermiddagar. 

Vid observationerna fördes samtal med fältdeltagarna. Personalen började vid flera tillfällen 
spontant att berätta om verksamheten, dess aktiviteter, regler och ungdomarna. Följdfrågor 
ställdes till personal vid de situationer där det bedömdes behöva mer information, som 
exempelvis om en händelse de berättade om var vanlig förekommande och hur de resonerade 
kring sina strategier kring händelsen. Även frågor relaterade till de aktiviteter och situationer 
som uppstod ställdes utefter behov. Denna form av samtal skedde sporadiskt genom samtliga 
observationer. 

Genom samtliga observationer fanns en strategier för förhållningssätt kring placering samt 
kring när och hur fältanteckningarna fördes. Under observationerna fanns ett konstant 
förhållningssätt att som forskare ständigt befinna sig i närheten av varandra, därmed inte sagt 
att samma interaktion alltid observerades. Vidare togs pauser i observationen utefter behov. 
Detta skedde när observationen pågått en tid och när händelserna som observerats blivit så 
många, alternativt så pass detaljrika, att det blev svårt att ta in mer och fortfarande komma 
ihåg detaljer. Enskilda fältanteckningar skrevs ner under pauserna, sedan diskuterades 
händelserna, och ytterligare anteckningar gjordes vid behov. På så vis kunde iakttagelserna till 
viss del kontrolleras, men även kompletteras. Vid avslutat observationstillfälle gick 
iakttagelser och anteckningar återigen genom tillsammans. 
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5.5  Bearbetning  och  Analys  
I studien har två analyser gjorts. Den ena analysen är en helhetsanalys av hela studien och den 
andra analysen har genomförts på studiens resultat. Dessa två analyser ser olika ut och 
beskrivs därav var för sig. 

5.5.1  Helhetsanalys  
Studiens analys började redan vid uppstarten av studien, detta då det redan vid val av 
problemområde initierades en analysprocess av ämnet. Jepson-Wigg (2015) beskriver att 
oavsett vilken form av analys forskaren använder sig utav börjar analysen redan innan studien 
genomförts, dvs., redan i introduktionen. Det förarbete som gjordes i tidigt skede medförde en 
förförståelse för ämnet, som sedermera kom att påverka studiens metod och val av teorier. 
Även detta talar för att strategiska val och analyser har gjort redan i början av studien. Vidare 
under processens gång har en varians mellan relation till teorierna funnits. Detta innebär att i 
vissa delar av studien har teorierna används mer och in andra delar mindre.  

5.5.2  Bearbetning  och  analys  av  studiens  resultat  
Studiens insamlade material har analyserats bearbetats i olika steg. Efter genomförda 
observationer renskrevs alla anteckningarna. Utifrån det insamlade materialet tematiserades 
sedan resultatet utifrån de olika aktiviteterna som genomfördes. Sedermera tolkades och 
analyserades resultatet. När det insamlade materialet sammanställdes låg fokus på 
aktiviteterna. Vilken avdelning som genomförde vilken aktivitet var på så inte av vikt för 
studien och kom därmed inte att diskuteras. De två olika avdelningarna observerades för att få 
en större bredd i empiriinsamlingen och således inte för att jämföras. Med utgångspunkt i 
studiens valda teorier analyserades sedermera resultatet, och nya teman bearbetades fram för 
diskussionsdelen. Dessa teman utformades främst för att besvara studiens forskningsfrågor 

Då det inte är av vikt för studien att ingående beskriva vem som gjort vad, har därav 
fältdeltagarna enbart beskrivits med sin ställning på avdelningen. I resultatet benämns således 
samtliga fältdeltagare som personal respektive ungdom. Detta delvis för att bevara 
anonymiteten. Dock var främsta anledningen till benämningen att studien ämnade att 
genomföras på gruppnivå och inte på individnivå, således ansågs det inte föreligga något 
intresse i att urskilja fältdeltagarna mer specifikt. 

5.6  Litteratururval  och  sökning    
Genom studiens olika stadier har följande sökmetoder används: slumpmässig sökning, 
systematisk sökning, samt kedjesökning. I förstudien användes en så kallas slumpmässig 
sökning, vilket innebär att slumpen fick avgöra vad sökningen ledde in och vidare på. Enligt 
Reinecker och Jörgensen (2014) är denna metod lämplig just i bland annat idéfasen. Med 
hjälp av denna metod söktes information om asyl och asylprocesser, boende under 
asylprocessen och liknande. 

Enligt Reinecker och Jörgensen (2014) bör systematiska sökningar användas som metod vid 
sökandet av litteratur om ett specifikt ämne. Då denna studie handlade om hälsa och lärande 
hos asylsökande ungdomar, gjordes därför sökningar i artikeldatabaser, med avsikten att finna 
relevanta, granskade artiklar.  Främst användes högskolans sökverktyg som möjliggjorde 
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sökningar i alla databaser. Sökorden användes i kombination med varandra på olika sätt för att 
få en större bild av fältet. Sökningarna genomfördes främst med engelska ord, men även den 
svenska motsvarigheten testades. De huvudsakliga sökord som användes var: refugee, asylum 
seekers, children, unaccompanied refugee children, immigrants, minors och various 
experiences. Dessa kombinerades på olika vis med sökord i forskningsämnet hälsopedagogik, 
vilka huvudsakligen var följande: pedagogy, learning, sociocultural theory, social 
constructivist, discourse theory, health discourse, health promotion, empowerment, well-being 
och intervention. 

Vad gäller sökning kring tidigare forskning, användes även kedjesökning när artiklarna 
berörde relevanta ämnen för studien. Genom att sökning i artiklarnas referenser kunde på så 
vis annan litteratur påträffas.  

5.7  Metodkritik 
Enligt Lalander (2011) är tillträde till fältet en grundförutsättning för denna form av studie. 
Med tillträde till fältet menas att forskaren blir accepterad utav de som studeras, och ges 
möjlighet att vistas i deras miljö och deras vardagsliv. Således menar Lalander (2011) att i 
etnografisk forskning handlar det mycket om att bygga upp relationer till de som studeras, för 
att få ta del i deras naturliga vardagsliv och få lyssna på deras berättelser. Vidare beskriver 
Granström (2004) att forskaren bör se till så att observationen inte påverkar deltagarna och 
situationen. Då observationen enbart bestod av tre observationstillfällen på vardera avdelning, 
gavs således lite tid till fältdeltagaran att vänja sig vid närvaron. Detta skapar visserligen inte 
goda förutsättningar för att fältdeltagarna skulle känna sig helt bekväma med att agera som 
vanligt. Dock har strategier formats och följts för att försöka motverka detta. För att läsaren 
ska kunna bilda sig en uppfattning om observationsmetoden, och därmed öka reliabiliteten för 
studien, har studiens utgångspunkter och tillvägagångssätt beskrivits med motivering till 
vägval. 

Studiens fältdeltagare är till viss del informerade om studien, vilket även det kan tänkas 
påverka deras agerande. Beslutet att informera dem togs trots medvetenhet kring denna effekt, 
och gjordes för att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet i de forskningsetiska 
principerna. Dock menar Granström (2004) att detta är något som kan kringgås genom att 
informera studiedeltagarna efter observationen är genomförd, men att detta riskerar upplevas 
som en kränkning och ett hot mot den personliga integriteten. Valet att informera om studien 
minimerade således risken att göra någon fältdeltagara obekväm, men med den effekten att 
studiens resultat troligtvis påverkats av fältdeltagarnas medvetenhet om studien. Vidare vad 
gäller forskarinfluens kan det visserligen tänkas ha påverkat fältdeltagarnas beteenden, dock 
medför studiens syfte att det är komplexa situationer som observeras. Då Granström (2004) 
menar på att individer har svårt att förställa sitt beteende i autentiska situationer, kan det 
således argumentera för att trovärdighet för studien ändå kan finnas i relativt stor 
utsträckning. 

Innan genomförandet av observationerna planerades det in en första observation med fokus 
endast på kontexten. Motiveringen till denna observation var för att hantera alla första intryck 
av de sammanhang som ungdomarna bor i. Observationen genomfördes sedan som ett första 
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möte med praktiken. Vid följande observationer genomfördes sedan till största del alla 
aktiviteter utanför avdelningarna. Därav blev den insamlade empirin gällande kontexten inte 
en grund för de aktiviteter som utfördes, således svarar denna empiri inte på studiens syfte. 
Empirin för den första observationen redovisas på så vis endast till viss del. Observationen 
fungerade dock som ett första möte med praktiken och kan utifrån den synvinkeln medfört att 
deltagarna i studien kände sig mer bekväma vid de övriga observationerna.  

Vad gäller studiens urval att enbart hanterar hem för pojkar, leder det till att studien 
därigenom inte svara på hälsodiskurser på hem för flickor. Genom urvalet utesluts på så vis 
visserligen möjligheten att jämföra skillnader mellan hem för pojkar och flickor. Dock var 
avsikten med detta urval att minska risken för olika faktorer som kan tänkas påverka till 
skillnader. Detta då valet att observera på två olika avdelningar grundade sig i att kunna stödja 
trovärdigheten i de resultat som framkom. Genom detta urval avses därför att i större 
utsträckning kunna återge en rättvis bild av det sammanhang som studien ämnade studera. 
Hade flickor varit med i studien hade ett genusperspektiv behövts ta, vilket hade minskat 
fokus på det studien avsåg att undersöka. 

Då studiens tillvägagångssätt har innefattat deltagande observationer, är det möjligt att om 
studien görs om av andra forskare kan de få fram ett annat resultat. Dock menar Larsson 
(2005) att om två forskare analyserar det insamlade materialet och analyserna visar på 
snarlika resultat kan detta ses som en styrkande faktor för reliabilitet. Trots att andra forskare 
möjligen inte kan observera de handlingsmönster som studien gjort, kan ändå studiens 
reliabilitet försvaras. Detta genom att studien genomförs av två forskare som först enskilt 
analyserat materialet för att sedan arbeta med det tillsammans kan studien uppnå en god 
reliabilitet. 

På grund av ungdomarnas bristande kunskaper i svenska och engelska var det svårt att 
kommunicera med dem, vilket medfört att majoriteten av samtal har skett med personal. Detta 
har i sin tur lett till att resultatet har en viss vinkling åt ett personalperspektiv. Utav samma 
anledning har heller ingen kommunikation skett med ungdomarna kring deras lärande, således 
kan studien inte uttala sig om ungdomarnas faktiska lärande i den hälsodiskursiva praktiken, 
utan enbart antaganden kan göras om vad som skulle kunna tänkas att ungdomarna lär sig. På 
så vis kan viss kritik riktas mot studiens validitet, det vill säga att om studien ämnar att mäta 
det som studien syftar till. Dock styrs validiteten av forskarens förmåga av att tolka, 
kontrollera och ifrågasätta materialet (Larsson, 2005), vilket är ett tankesätt som medföljt 
genom hela studien.  

Kritik kan även riktas mot att studiens resultat inte kan ses som generaliserbart. Larsson 
(2005) menar på att det i kvalitativa studier inte går att uttala sig om att studiens resultat är 
generaliserbart. Larsson (2005) menar vidare att resultat ifrån kvalitativa studier möjligen 
endast kan extrapoleras dvs. att det endast går att kolla om studiens resultat går att applicera 
på andra liknande verksamheter. Då det har varit svårt att hitta andra studier med en 
pedagogisk ansats som syftar till att belysa relationen mellan den hälsodiskursiva praktiken 
och lärande är det på så vis möjligt att studiens resultat kan ligga till grund för fortsatt arbete 
inom det specifika ämnesområdet.         
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6.  Resultat  och  Analys  
Nedan kommer studiens resultat att presenteras och analyseras. Denna del delas in i två delar: 
Övergripande kontext och Hälsofrämjande aktiviteter. Vad gäller kontexten kommer den i 
första delen beskrivas övergripande. I den andra delen beskrivs dock vissa delar av kontexten 
mer ingående och i relation till de hälsofrämjande aktiviteterna, detta för att skapa en djupare 
förståelse för de situationer och handlingsmönster som denna del tar upp.  

6.1  Övergripande  kontext  
Två likvärdiga avdelningar på ett HVB-hem, med 10 respektive 12 ungdomar, observerades 
för studien. På en av avdelningarna hade samtliga av ungdomarna samma ursprung och 
modersmål, och på den andra avdelningen fanns ungdomar från två länder och således även 
olika modersmål. Gemensamt för de alla var att de vistats i Sverige sedan 9-12 månader 
tillbaka. Avdelningarna låg i ett före detta äldreboende som hade renoverats och anpassats till 
sitt nya syfte. Byggnaden var utformad som ett U med två våningar. På varje våning fanns det 
ingångar intill varje kortsida och varje våning delades in i två separata avdelningar. På 
boendet fanns alltså fyra avdelningar. Två av dessa avdelningar var nystartade och där bodde 
än så länge ytterst få ungdomar. På grund av detta studerades endast de två avdelningarna som 
hade funnits under en lite längre period och som hade ett större antal ungdomar på sina 
avdelningar. Avdelningarna låg således i anslutning till varandra, men arbetade fristående från 
varandra.   

Trots att avdelningarna fungerade som fristående enheter fanns där vissa likheter. En av de 
likheterna var att det på respektive avdelning fanns en stor whiteboardtavla upphängd i 
korridoren. På tavlorna fanns ett rutmönster för indelning av veckan och dess aktiviteter. De 
aktiviteter som fanns inskrivna var fotboll, tennis, rodd, läxhjälp och matinköp. Dessutom var 
personalens arbetstider utskrivna. Jämte tavlan hängde utskrivna busstidtabeller. Tavlan 
fungerade på så vis som schema, med avsikten att organisera och strukturera veckans 
aktiviteter. 

Vid samtal med en personal med fyra års erfarenhet från ett annat HVB-hem framkom det att 
ungdomarna på det boendet var betydligt mer självgående än på det observerade boendet. 
Detta förklarades med att ungdomarna på det andra boendet dels bott på sina HVB-hem 
längre och att de även var äldre än ungdomarna i denna studie. Vidare reflekterade personalen 
kring vilken skillnad det därav var i hur ungdomarna behövde behandlas och vilka regler som 
sattes. På det andra boendet menade personalen på att personalens insatser knappast längre 
behövdes, men att ungdomarna på det här boendet var i behov av mer strikta regler och tillsyn 
på att de följdes. 

6.2  Hälsofrämjande  aktiviteter  
Sammanställningen av empiriinsamlingen redovisas samt analyseras utefter tematisering av 
de hälsofrämjande aktiviteter som observerades i studien, dvs. enligt följande sju kategorier: 
Inför aktivitet, Bordtennis, Fotboll och brännboll, Korvgrillning, Mat och inköp, 
Kvällsrutiner och uppstigning samt Skjuts. 
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6.2.1  Inför  aktiviteter  
Personalen på ena avdelningen hade anordnat en uteaktivitet för sina ungdomar, men det var 
öppet för ungdomarna från kringliggande avdelningar att delta.  Personalen hade förberett 
med inköp av brännbollsredskap, engångsgrill samt korv, korvbröd och tillbehör. Inne på 
avdelningen började personalen försöka samla ihop ungdomarna. Båda avdelningarna bestod 
av två rakt vinklade korridorer, som ledde vidare till rum och utrymmen som fyllde olika 
syften. Det var således mellan dessa utrymmen som personal förflyttade sig när de försökte 
samla ihop ungdomarna. Det framkom genom samtal att personalen inte var helt säkra på 
vilka ungdomar som skulle med på aktiviteten. Dessutom rådde stor osäkerhet kring var vissa 
av ungdomarna befann sig, dvs. om de ens var hemma på boendet. Detta ledde till oreda och 
en del diskussioner mellan personalen och även mellan personal och ungdomar. I försök att få 
med sig ungdomarna på det utsatta klockslaget berättade de åtskilliga gånger för ungdomarna 
att det var dags att gå. 

När personal till slut fått tag på tre av ungdomarna, gick två utav avdelningens tre personal ut 
tillsammans med de tre ungdomarna till boendets gemensamma innergård och inväntade där 
de resterande ungdomarna. Personal berättade att en personal alltid måste stanna på 
avdelningen. En personal från en utav de andra avdelningarna anslöt också med argument att 
någon eller några av ungdomarna på den avdelningen där anslutande personal arbetade också 
ville vara med att spela. Därmed stod tre personal och tre ungdomar i väntan på de andra. Vid 
tillfrågan på vilka de väntade på framkom det att det fortfarande rådde visa tvivelaktigheter 
om vilka som skulle med. Efter en kvart sa en av personalen att ”det är lika bra att börja gå, så 
kommer de”. Varvid en annan personal fyllde i meningen med att säga ”nog”. När gruppen 
börjat gå mot avsatt plats, sprang efterhand en ungdom i taget ikapp gruppen. Totalt tre 
ungdomar tillkom på detta vis. Gruppen gick till en fotbollsplan som låg ca 500 meter ifrån 
boendet. En av personalen packade in packningen i verksamhetens bil och körde med detta. 

Vid ett annat tillfälle skulle personal åka och handla med fyra ungdomar. Vid samtal med 
personal framkom det fanns två avsatta tillfällen med samma tid för inköp per vecka, varvid 
en lista fanns på avdelningens whiteboardtavla där ungdomarna hade möjlighet att skriva upp 
sig för att följa med och handla. Två gånger i veckan kör då personalen iväg till en 
närliggande butik med de ungdomar som vill följa med.  

Strax innan avfärd, enligt den angivna tiden på tavlan, gick en personal runt på avdelningen 
och knackade på hos som skrivit upp sig på listan. Efter att cirka tio minuter passerat utan att 
ungdomarna kommit sa personalen till ungdomarna igen, och gick sedan ut till HVB-hemmets 
innergård och fortsatta att vänta där istället. Vid kompletterande frågeställning om detta är ett 
återkommande fenomen svarade personal att de nästan alltid var såhär. Under tiden 
personalen väntade utanför boendet, kom några av ungdomarna ner för att sedan försvinna in 
på avdelningen igen. Efter väntan på cirka 15 minuter hade samtliga fyra ungdomar anslutits 
och de åkte till affären. På vägen till affären informerade personal ännu en gång om att deras 
deltagande i studien var högst frivilligt, och av vilken anledning till att studien genomfördes. 
Detta gjordes med vad som uppfattades som stor inlevelse, då personalen sa detta med mild 
ögonkontakt med bredvidsittande ungdom. 
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6.2.2  Bordtennis  
Vid ett tillfälle skulle en ungdom och en personal spela bordtennis, i ett rum anslutet till 
avdelningen. Det tycktes inte varit en planerad aktivitet, utan skedde spontant utefter 
personalens initiativ. I rummet fanns två bordtennisbord, varav det ena var av en äldre sort 
och var slitet med kantstötta hörn, och en del hemmalagningar. Det andra var nytt och i bra 
skick, men saknade fäste till nätet. Personal och ungdom försökte inför denna aktivitet att 
fästa nätet på alternativa vis, så att spelet kunde äga rum där. Vid dialogen mellan personal 
och ungdom framkom det att de ville ha, vad de kallade för, ”det bästa bordet”. Försöket att 
lösa problemet med nätets fäste styrde av personalen, som även var den sedan fastställde att 
det inte gick. Personal sa då till ungdomen att de fick ta det andra bordet.  

De bästa racketen valdes ut och personal hämtade en vit boll. Vid samtal med ungdomen 
förklarade han att den vita bollen syntes bättre och kunde på så vis resultera i ett bättre spel. 
Positiv kritik gavs mellan spelarna under spelets gång. Spelarna följde de grundläggande 
regler som finns inom bordtennis, dock räknades inga poäng. Vid en kortare paus pratade 
personal med ungdom, samtalet handlade om konkret positiv feedback.  Trots att ungdom och 
personal ville ha de bästa förutsättningarna för spelet gick det att tolka att syftet med spelet 
inte var för att ungdomen skulle lära sig speltekniska regler, utan för att lära sig samarbete och 
kanske framförallt att ha roligt. 

6.2.3  Fotboll  och  brännboll  
En utav de anordnade uteaktiviteterna var att personal och ungdomar skulle spela brännboll 
ihop. När hela gruppen anlände till fotbollsplanen satte personal ut fyra röda pinnar som 
markörer för vart de spelande skulle springa. Personal placerade även ut två rack som fanns 
till förfogande för spelet, ett platt och ett runt. När personalen förberedde för spelet stod 
ungdomarna och pratade med varandra. Efter samtal med personal beskrevs det att brännboll 
var en aktivitet ungdomarna aldrig gjort förut. Lag delades in utav en personal. Personal 
testade sedan att slå ut bollen med det runda racket. En utav ungdomarna hade relativt goda 
kunskaper i engelska, vilket användes på så vis att personal förmedlade till honom hur spelet 
gick till, varpå han i sin tur översatte till de andra deltagarna på deras modersmål.  

När spelet började märktes ungdomarnas okunskap kring sporten tydligt. De första 
ungdomarna som slog ut bollen stannade vid första pinnen. Några av de andra ungdomarna 
som möjligen hade uppfattat reglerna en aning bättre, samt personal ropade på ungdomarna 
att de skulle springa runt de röda pinnarna tills det att bollen hade kommit till "brännaren". 
Ungdomarna började då att springa efter de att de hade slagit ut bollen. Alla ungdomarna 
sprang lite innanför pinnarna runt banan. Att ungdomarna sprang innanför pinnarna och inte 
utanför dem, så som reglerna för spelet vanligtvis är, kan bero på att de aldrig förut hade 
spelat brännboll. Det kan även bero på att personal aldrig visade hur de skulle springa och 
poängterade aldrig detta under spelets gång. Meningen med aktiviteten kan på så vis antas att 
inte vara hur spelet tekniskt går till, utan att det krävs samarbete och en laganda för att 
prestera i spelet.  Efter ett par minuter förstod ungdomarna aktiviteten tillräckligt för att hålla 
spelet igång, och spelet startade på allvar. 
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Strax därefter ropade en av personalen som var med och spelade och tillfrågade oss 
observatörer om hjälp med att räkna poäng, och la sedan till en uppmaning om att ”hitta på 
något poängsystem”. Även detta uttalande förstärker uppfattningen av att det inte är spelets 
regelsättning som står i fokus under aktiviteten.  Ungdomarna hejade på varandra och gav 
positiv feedback till varandra, detta uppmuntrades även av personal. Därmed kan detta även 
stärka uppfattningen om att samarbete och laganda var en viktig faktor under spelets gång.  
Under spelet använde alla ungdomarna sig endast av det runda racket, trots att det fanns ett 
platt rack på marken vid spelplanen. Det är möjligt att ungdomarna endast använde sig utav 
det runda racket då personal endast visade hur de skulle slå ut bollen med just detta. Det platta 
racket som endast hade legat på marken tillskrevs på så vis ingen betydelse för spelet.  

Efter knappt totalt en kvarts spelande gick tennisbollen sönder och därav avbröts spelet. En av 
ungdomarna hämtade då en fotboll som de hade haft med sig som låg vid sidan av planen. 
Ungdomarna stod sedan och sparkade bollen till varandra lite sporadiskt. Personal samlade in 
de redskap som använts under brännbollen. Personal föreslog sedan att de skulle spela fotboll 
och först då gick två personal och samtliga ungdomarna bort till en lite större fotbollsplan som 
låg i anslutning till den plan där de hade spelat brännboll. Under detta förfarande blir det 
tydligt att det är personalen som håller i aktiviteten och på så vis ansvarar för att alla redskap 
blir ihopsamlade. Det blir även tydligt att ungdomarna endast deltar i aktiviteten och inte i de 
för och efterarbeten som följer aktiviteten. 

Under fotbollsmatchen behölls samma lag. Det hölls heller ingen diskussion om vem som 
skulle ha vilken position under spelet. Ungdomarna och personal placerade strategiskt ut sig 
på olika positioner på planen. Det framgick tydligt att ungdomarna hade spelat fotboll 
tidigare, de hade samtliga en god fotbollsteknik och kunskap om spelets regler. Spelarna hade 
gott samarbete och spelet flöt på med majoriteten lyckade passningar. Inga poäng räknades, 
men grundläggande fotbollsregler följdes. Ungdomarna kommunicerade med varandra på sitt 
modersmål, vilket genom deras kroppsspråk och mimik mestadels tolkades ha positiva 
budskap. Även personal som var med kommunicerade med spelets deltagare. 
Kommunikationen bestod bland annat av positiv feedback till ungdomarna, samt att personal 
sa till ungdomarna när de ansåg deras beteende opassande. Således sker en korrigering utav 
personal utefter var de anser vara oönskat beteende hos ungdomarna, och samarbete och god 
stämning uppmuntras. Detta skedde bland anat när två av ungdomarna började att visa hård 
attityd mot varandra. 

När ungdomarna och två av personalen hade spelat ett tag blev de törstiga och en personal 
ropade då till den tredje personal som satt vid sidan av planen och frågade om hon kunde 
hämta saft och vatten. Personal beskrev att det tidigare hade blandats och nu låg i 
personalkylen på boendet då det var varmt ute. Personal som satt vid sidan av planen ropade 
tillbaka till personal som spelade fotboll att hon hämtar det snart. Efter ett tag frågar återigen 
personal som spelar fotboll om saft och vatten, varvid personal som satt vid sidan av gick iväg 
till boendet för att hämta detta. Spelet fortsatte men det kunde uppfattas att några av 
ungdomarna samt personal var törstiga. 
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Personal kom tillbaka efter en stund med två saftflaskor och en flaska vatten och la detta vid 
sidan av planen. Personal som spelade fotboll lämnade då spelet för att dricka saft och gick 
sedan iväg en bit för att börja tända engångsgrillar för att sedan kunna grilla korv. Efter ett par 
minuter slöt även den andra fotbollsspelande personalen upp. Ungdomarna fortsatte spelet 
själva, några utav dem tog sedan en paus och drack vatten. När vattnet var slut frågade en utav 
ungdomarna om det fanns mer vatten varpå personal svarade att det inte fanns det utan att de 
fick dricka saften. Samtliga ungdomar fortsatte sedan att spela fotboll. 

6.2.4  Korvgrillning  
Vid uteaktiviteten var det även planerat att grilla korv. Det var personalen som grillade korven 
och ställde fram de tillbehör som fanns med. När korven var färdig tillkallades ungdomarna 
med rop om att korven var klar och att de skulle komma och äta. Efter en stund anslöt 
ungdomarna en efter en, men ingen av dem visade något större intresse för maten. En utav de 
första ungdomarna som anslöt frågade vilken typ av korv det var, varpå personalen skojade 
om att det var griskött. Ungdomen svarade då med ett ordet "haram", dvs. ett ord på 
modersmålet och som kan jämföras med att det var äckligt eller fel enligt ungdomarnas 
religion att äta denna typ av kött. Personal visade då ungdomen förpackningen av korven, där 
det var en kyckling på bild. Ungdomen såg lättad ut när denna förstod att personalen hade 
köpt kycklingkorv.  Några av ungdomarna åt en korv, men vissa av dem valde att avstå. De 
ungdomarna som åt korv uttryckte att de tyckte den var äcklig, och när personal frågade 
varför de tyckte så svarade ungdomarna att korven var kall och på så vis inte färdiggrillad. 
Trots att inte alla ungdomarna inte åt korv, var alla samlade under måltiden. En ungdom 
frågade om det fanns någon läsk när personal återigen erbjöd saft.  Efter att ungdomarna hade 
ätit klart gick de ut på planen igen för att spela varpå personalen samlade ihop alla tillbehör 
och det skräp som måltiden medfört. Även denna situation förstärker uppfattningen av att 
detta var en aktivitet som personalen anordnade och att ungdomarna på så vis bara deltog i 
den. Likt situationen med brännbollen deltog inte ungdomarna vid för och efterarbete av 
aktiviteten.  

6.2.5  Mat  och  inköp  
Vid samtal med personal framkom det att ungdomarna fick sina matpengar uppdelade vecka 
för vecka, och att om ungdomen hade pengar kvar vid det andra inköpstillfället på veckan fick 
denna handla “sötsaker” för dessa, dock med begränsningen av 50 kr som högsta belopp. 
Orsaken till denna begränsning uppgavs utav en av personalen bero på ”det onyttiga” med att 
äta för mycket godis. Det är möjligt att personalen uppgav denna information då det stod på 
studiens informationsblad att studien genomfördes av hälsopedagoger, och att personalen 
relaterat hälsa till kost. Vid ett annat samtal med en annan personal beskrevs sockerregeln 
snarare bero på att ungdomarna ofta ersatte måltider med sötsaker på kvällarna och att de 
därmed blev väldigt pigga på kvällen och att det då var svårt att få alla i säng i tid. Enligt båda 
personalernas utsagor framkom att de sena kvällarna riskerade att ungdomarna blev tröttare på 
morgonen och kunde ha en effekt på deras närvaro i skolan. Det var även utav denna 
anledning som låser köket kl. 21.00 och att ungdomarna således enbart kunde laga mat under 
dagtid. Dock nämner personal brandrisk som ett ytterligare argument för detta.  
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Vid ett inköpstillfälle körde personal till närliggande livsmedelsbutik med fyra ungdomar för 
en utav veckans återkommande inköp. Väl framme vid butiken tog alla ungdomarna var sin 
korg och påbörjade sina inköp. Personal tog ingen korg. Två av fyra ungdomar stämde av med 
personalen hur mycket pengar de hade kvar att handla för. Enligt personal brukade 
ungdomarna köpa mycket frukt och grönt, vilket även kunde ses under ungdomarnas inköp. 
Denna information ges spontant av personalen och kan således styrka en tolkning om 
personalens tanke om vad studien ämnar att studera, alltså att personalen kopplar hälsa till 
kost. Ungdomarna gick var för sig och handlade. Personal var med i butik men följde inte 
någon av ungdomarna, men fanns till förfogande då ungdomarna kom och ställde frågor. När 
ungdomarna ansåg sig vara färdiga samlades de, en efter en, strax innan kassorna och 
inväntade alla ungdomar samt personal.  

Ungdomarna stod sedan kvar där de samlats och personal gick för att se vilken kassa som 
hade kortast kö. När personal hade bestämt kassa inkallades ungdomarna. Ungdomarna la då 
upp sina varor var för sig på bandet. När alla varor var scannade av kassörskan betalade sedan 
personal för inköpen. Två av ungdomarna höll sig till eller strax under veckans budget. Den 
tredje ungdomen gick över lite gran, och fick då kommentaren av personal “ då får du inte 
handla lika mycket nästa vecka”. Den fjärde ungdomen överskred sin budget med närmare 
200 kr. När personal såg totalsumman sa hon till ungdomen att han var tvungen att lämna 
tillbaka några saker av sitt inköp, varpå hon började plocka matkassen. Personal upprepade 
även till denna ungdom att han nu inte hade möjlighet att handla så mycket nästa vecka och 
betalade sedan inköpet. Sedan gick de alla gemensamt ut till bilen igen och åkte tillbaka till 
boendet. Väl tillbaka på boendet packade alla ungdomarna in sin mat i kylar och frysar. 

Trots den utsatta budgeten per ungdom fick samtliga ungdomarna handla alla de varor de 
hade plockat till sig, även om detta överskred budgeten. Även bestämmelsen om att de endast 
fick handla sötsaker för 50 kr om de hade några pengar kvar kontrollerades inte, och de 
ungdomar som överskred sin veckobudget fick trots detta köpa sötsaker. En av ungdomarna 
köpte två 1,5 liters läskflaskor, ett två liters paket med glass, en liten chokladbit samt sötad, 
torkad frukt. Vilka produkter som ingick under sötsaker framkom inte. Oavsett om den 
torkade frukten räknades som sötsak eller inte, så kunde det totala värdet av de resterande 
sötade produkterna uppskattas till en kostnad överstigande 50kr.  

6.2.6  Kvällsrutiner  och  uppstigning  
Efter samtal med personal framkom att ungdomarna förväntades vara på sina rum efter kl. 
22.00. Dock hände det, efter det att personal gått och lagt sig, att ungdomarna ibland gick 
över till varandras rum och sov hos varandra. Personal hade vid några tillfällen kommit på 
ungdomar när det genomfördes. Vid denna upptäckt hade personalen gemensamt beslutat att 
"se mellan fingrarna" kring denna regelbrytning. Detta då det ansågs vara bättre att 
ungdomarna kunde gå till varandra för att känna trygghet och få sova, än att de skulle vara 
vakna hela natten på grund av ensamhet och oro. Utav samtalet framkommer den 
underförstådda meningen vara att personalen inte håller sin regelsättning om ungdomarna 
sköter regelbrottet på ett bra vis, och om det görs i syfte för att öka välbefinnandet och 
egenmakten hos ungdomarna.  
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Personal berättar att samtliga ungdomarna har blivit tillsagda att ställa sina väckarklockor så 
att de kan komma upp i tid. Dock sker ändå en väckningsprocess under skoldagar, dvs. att 
personalen knackade på allas dörrar och öppnade för att se så att de verkligen var vakna. Det 
framkom även att ungdomarna då kunde sjukanmäla sig vid eventuell sjukdom. Således 
sänder personalen ut budskap om att ungdomarna ska ställa alarmet på sina klockor för att 
ungdomarna ska bli självständiga, dvs. att de själva ska vakna och ta sig till skolan. Trots 
detta går personalen runt och väcker alla ungdomarna, och genom denna handling sänds på så 
vis budskap ut att ungdomarna själva inte behöver hålla koll på när de ska vakna.  

6.2.7  Skjuts  
Om behov finns kan personal köra ungdomarna med bil till en aktivitet. Personal beskrev att 
om ungdomarna säger till i god tid att de vill bli körda någonstans och anger ett bra argument 
till varför så planerar personal in detta. Om ungdomarna är iväg och ringer och säger att de 
vill bli hämtade, krävdes det särskilda skäl för att det skulle anses vara ett giltigt skäl och för 
att personal då skulle åka och hämta ungdomen. I samtalet framkom en önskan och ett behov 
av att ungdomarna skulle lära sig att planera, vilket var anledningen till att denna regel fanns. 
Denna regel beskrevs som viktig och var en regel som personal menade på efterföljdes strikt 
av hela personalstyrkan. Personal framlade att risken annars fanns att många utav ungdomarna 
annars skulle utnyttja personalen och att en personal då hela tiden skulle behöva köra runt. 
Detta skulle påverka personalens arbete på verksamheten negativt. Då det inte var någon 
ungdom som ringde spontant och frågade om personal kunde hämta antas det att denna regel 
är förankrad hos ungdomarna och på så vis följs.  

Personal skulle vid ett tillfälle köra två ungdomar till centrum. Ungdomarna hade frågat i vad 
som ansågs vara god tid, dvs. några dagar tidigare. Vid bestämd tid stod ungdomarna redo 
utanför personalrummet. Personal var då inte redo att åka, varav ungdomarna gick åt skilda 
håll för att göra något annat under tiden de väntade på personal. Ungdomarna frågade 
personal när de skulle åka, varpå personal svarade att det den personalen höll på med bara 
skulle avslutas. Vad som uppehöll personalen framkom inte. När personal sedan var redo 
tillkallades ungdomarna, och de gick gemensamt ut för att åka iväg. Under tidigare aktiviteter 
har det gått att avläsa en viss frustration över att ungdomarna inte håller sig till de tider som 
varit utsatta för aktiviteterna. Vid denna aktivitet kan personalen tolkas anse att det var 
viktigare att avsluta det som uppehållit personalen, istället för att hålla tider. Då försening från 
personalens sida endast synliggjordes en gång är det svårt och utläsas huruvida det var vanligt 
förekommande eller inte.   
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7.  Diskussion  
Denna del är delad in i kategorier som framanalyserats med utgångspunkt i studiens valda 
teorier, och består av följande sju kategorier: Tidspassning, Vi och dem, Laganda och att ha 
trevligt ihop, Minskad förtäring av sötsaker, Regelföljning och självständighet, Dubbla 
budskap och till sist en Slutdiskussion. Dessa teman utformades för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar, som var: 

Syftet med studien var att genom ett sociokulturellt perspektiv studera hälsofrämjande 
aktiviteter på HVB-hem för ensamkommande ungdomar, för att synliggöra och förstå dessa 
som en del i en hälsodiskursiv praktik. Vidare var syftet att diskutera dess betydelse för 
ungdomarnas hälsosituation. 
 

• Hur ser den rådande hälsodiskursen ut i den studerade kontexten? 
 

• Vilka möjligheter för lärande skapas hos ungdomarna genom deras deltagande i den 
hälsodiskursiva praktiken? 

 

7.1  Tidspassning  
Vid uppstarten av aktiviteter uppstod situationer som uppfattades som röriga. Ett exempel på 
detta är vid den det tillfälle då personalen hade anordnat en uteaktivitet med brännboll och 
grillning. Det rådde oklarheter vilka som skulle vara med och det var svårt för personalen att 
samla ihop de ungdomar som skulle deltaga. För att göra detta fick personalen vid flertalet 
tillfällen säga till ungdomarna att det var dags att ge sig iväg, och det var först när personalen 
strategiskt valde att i handling visa att de begav sig av, dvs. genom att gå ut och vänta och att 
sedan börja gå mot destinationen, som fler ungdomar slöt upp. Liknande situation uppstod när 
personal skulle åka och handla med fyra utav ungdomarna. Återigen uppmanade personalen 
att det var dags, och ännu en gång valde personalen att gå ut för att vänta. Även denna gång 
kom då några av ungdomarna springandes ikapp. Vid detta tillfälle sprang några av 
ungdomarna iväg igen, oklart varför, för att sedan komma tillbaka förs efter cirka 15 minuter. 
Det var först när samtliga ungdomar var samlade som personalen körde till livsmedelsbutiken. 

Det går visserligen att genom de nämnda situationerna påstå att ungdomarna är dåliga på att 
hålla tiden och att det på så vis var därför som de inte kom iväg på aktiviteterna på utsatt tid. 
Personalen uttrycker även att detta är ett återkommande problem och att ungdomarna måste 
lära sig att hålla tiden. Dock kan situationerna ses ur ett sociokulturellt perspektiv där Säljö 
(2013) menar att lärande sker i sociala sammanhang och är situerat, dvs. att lärande sker i tid 
och rum. Genom detta tankesätt går det på så vis att analytiskt tolka situationerna. Å ena sidan 
vill personalen genom sitt agerande, dvs. att gå ut och vänta på ungdomarna, signalera att det 
är dags att åka. Men eftersom personalen inväntar alla ungdomarna som har anmält sig för 
aktiviteten, sänder detta en signal om att det viktiga är inte att hålla tiden utan att samla ihop 
gruppen som har anmält sig. Genom detta handlingsmönster synliggörs således en 
föreställning om att ungdomarnas deltagande är överordnat deras förpliktelse att passa tiden.  

Således tycks en önskan finnas från personalens sida om att hjälpa ungdomarna i sina sysslor. 
De är måna om att ungdomarna ska klara sina vardagliga aktiviteter. Detta kan därigenom ses 
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som att de vill stötta ungdomarna till att ta kontroll över sitt liv och sin vardag, och på så vis 
klara av att vara självständiga, vilket enligt Askheim och Starrin (2007) är en del i processen 
att känna egenmakt och välmående. Genom att överordna deltagande framför tidspassning 
kan det dock tänkas ha en negativ inverkan på de ungdomarna som faktiskt passade tiden. 
Vidare kan ungdomarnas förutsättningar för att planera sin dag genom denna prioritering 
försämras, och därmed leda till att mindre känsla av kontroll och möjlighet att påverka de 
situationer i sitt liv. Whiteboardtavlan på varje avdelning kunde tänkas användas som ett 
redskap för ungdomarna att öka egenmakten, om de tider som står på tavla inte följs kan det 
skapa motsatt effekt dvs. bristande struktur och osäkerhet i ungdomarnas vardag.   

Genom sitt deltagande i aktiviteter tillskansar sig därav ungdomarna den diskurs som 
personalen sänder ut i det sociala sammanhanget, och det kan tänkas vara på grund av detta 
som ungdomarna istället för att vänta med personal springer tillbaka in på avdelningen. Detta 
styrker det Börjesson och Palmqvist (2007) beskriver om att beroende på vilken diskurs som 
finns orienterar individer sitt handlande utefter den. På så vis kan ungdomarnas handling ses 
som synliggörare för att de orienterar sitt handlande utefter rådande diskurs. Vad ungdomarna 
kan tänkas lära sig utav att vara på plats i tid, är att de får vänta på de andra ungdomarna. De 
kan även tänkas lära sig att personalen väntar på dem. Genom handlingsmönstret kan det 
därav anses rimligt att anta att ungdomarna lär sig att det inte är av särskilts stor vikt att passa 
tiden, detta trots att personalen gång på gång verbalt uppmanar dem att göra detta.  

7.2  Vi  och  dem  
Vid de aktiviteter som personalen anordnade fanns bland annat en gemensam nämnare, detta 
var att det fanns tydliga skillnader mellan personalens ansvar och ungdomarnas ansvar. 
Exempel på detta var dels att personalen packade in alla de tillbehör och redskap som var 
behövliga för brännbollsaktiviteten i bilen och körde bort med dessa. Ett annat exempel är att 
personalen ansvarade för att placera ut och samla in de redskap som användes under både 
brännbollsturneringen men även under det tillfälle där de grillade. Vid ett annat tillfälle skulle 
personal spela bordtennis med en ungdom, varvid det var personal som ansvarade för 
förarbetet. Det som de olika exemplen ovan sänder ut är dels att det görs en skillnad mellan 
vad som är personalens arbetsuppgifter och vad som är aktiviteter riktade till ungdomarna. 
Enligt Börjesson och Palmblad (2007) kan handling ses återskapare av diskurser, således kan 
denna fördelning mellan uppgifter ses som synliggörare av en föreställning om personalens 
ansvar att tillgodose ungdomarna med aktiviteter.  

Säljö (2013) menar att det är i relationen mellan subjekt, medierande redskap och objekt som 
individen lär sig och sedan utvecklas. De röda pinnarna vid brännbollspelet hade på så vis 
kunnat fungera som medierande verktyg, men då personalen genomför allt förblir pinnarna 
således enbart röda pinnar som ungdomarna springer runt. Detta till skillnad om ungdomarna 
hade fått vara med att sätt upp planen och fått kunskapen om att det krävs att det är ett visst 
antal meter mellan de röda pinnarna för att de ska kunna symbolisera en spelplan. Detta hade i 
sin tur kunnat leda till att ungdomarna lärt sig grunderna för spelet och sedan själva kunnat 
använda sig utav denna kunskap på egen hand.  

Utefter det Lindqvist (2004) menar om att individer positionerar sig utefter diskurser, kan 
således denna fördelning medverka till skapandet utav olika roller. I det här fallet sänder 
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personalen genom sin handling, dvs. att ta så pass stort ansvar i aktiviteterna, ut ett budskap 
om att ungdomarna är omhändertagna och inte själva ansvarar för aktiviteterna. Ungdomarna 
lär sig på så vis genom handlingarna att det är personalen som ansvarar för det för- och 
efterarbete som krävs om det är aktiviteter som de arrangerat. Då det uppfattas som att 
ungdomarna endast ska delta på de aktiviteter som personalen anordnar kan det på så vis leda 
till att ungdomarna endast lär sig aktiviteten, men inte hur de ska göra för att själva genomföra 
den. Ytterligare kan detta tänkas medföra att ungdomarna går miste om värdefulla lärdomar 
kring ansvar, planering och utformning av aktiviteter, vilket in sin tur hade kunnat leda till 
färdigheter som gynnat deras självständighet. 

Genom att till exempel istället låtit ungdomarna varit med i processen, hade de istället gets 
andra förutsättningar till skapandet av sina roller. Dessa andra roller hade på så vis kunnat 
tänkas leda till att ungdomarna deltagit i skapandet av aktiviteten. Då lärande sker i samspel 
med andra (Säljö (2013), hade deltagandet i processen kunnat leda till interaktioner som gett 
ungdomarna förutsättningar till att utveckla förmågor, så som att självständig initiera och 
fullfölja egna aktiviteter.  

Dock kan det tänkas finnas ett strategiskt beslut till att personalen väljer att agera som de gör. 
Vid samtal med personal framkom det att målet i framtiden var att ungdomarna skulle bli 
självständiga. Personal poängterade även att ungdomarna är i olika faser och att de successivt 
arbetar mot att ungdomarna ska bli mer självständiga. Därmed skulle det till exempel kunna 
tänkas ha att göra med att ungdomarna inte har varit i Sverige så länge, och att de ännu har 
andra saker som personalen prioriterar att de lär sig. Samtalet med personalen ger en känsla 
av att det finns en tanke bakom att ungdomarna på så vis inte är med i för och efter arbetet. 

7.3  Laganda  och  att  ha  trevlig  ihop  
Vid flera av de hälsofrämjande aktiviteterna kunde en andemening uppfattas kring vikten av 
att ha trevligt ihop och känna laganda och gemenskap, vilket gör att dessa aktiviteter kan ses 
som främjade för både välmående och fysisk aktivitet.  

Vid brännbollsspelet var spelet i sig var visserligen utformad som en fysisk aktivitet, men 
ungdomarna var beroende av varandra. Samarbete och inkludering var på så vis minst lika 
viktigt som att faktiskt utföra den fysiska aktiviteten. Genom att personalen efterfrågade en 
poängsättning, men att hur poängsättningen gick till inte hade någon betydelse, sänder detta ut 
att ungdomarna genom aktiviteten skulle lära sig samarbete och laganda, dvs. att spelreglerna 
och hur aktiviteten gick till inte fick lika stort fokus. Vid ett annat tillfälle spelade personal 
bordtennis med en ungdom. Både personal och ungdom gick in för att spela så bra som 
möjligt och positiv kritik gavs mellan dem. Även vid denna aktivitet räknades inga poäng. 
Genom att inga poäng räknades går det att tolka att det inte var aktiviteten i sig som stod i 
fokus, utan att sammanhanget och den sociala interaktionen ännu en gång prioriterades, och 
sågs som ett sätt för ungdomen att lära och utvecklas både socialt och inom sporten. 

Då lärandet enligt Säljö (2013) sker i interaktion mellan individer, med hjälp av olika redskap, 
kan således lärprocessen synliggöras i dessa aktiviteter. Vid brännbollstillfället uppfattades 
det som att ungdomarna aldrig hade spelat brännboll förut. Personal visade ungdomarna hur 
man slog ut bollen, dock endast med det runda racket. Personalen använde sedan språket som 



 

29 
 

ett redskap för att förklara spelets grundläggande regler. Personalen frågade då om den 
ungdom som kunde engelska skulle kunna översätta det som personal sa till ungdom. Efter 
instruktionerna började spelet. I början av spelet var många av ungdomarna osäkra gällande 
spelets regler och det var några som stod kvar vid första konen när det hade slagit ut bollen. 
Genom kommunikation där både personal och ungdomar uppmanade dem till att springa blev 
det bättre flyt i spelet. Alla ungdomarna använde sig endast av det runda racket under spelets 
gång, trots att det även fanns ett platt rack. Lärande skedde på så vis genom dels intellektuella 
redskap, dvs. att personalen förklarade de grundläggande reglerna för ungdomarna. Personal 
visade även hur de skulle använda sig utav det runda racket som ett medierande verktyg för 
att slå ut bollen så långt som möjligt. Personal nämnde inte och visade inte med det platta 
racket. Det kan varit på grund av detta som ungdomarna inte heller använde sig utav det, utan 
associerade endast till det som de medierande verktyg de skulle använda för att genomföra 
spelet.  

Genom att personalen med hjälp av sitt handlingsmönster förmedlar ett fokus på en rolig 
upplevelse tillsammans, minskas således reglernas betydelse. Ungdomarna kan på så vis 
genom sitt deltagande i aktiviteterna förkovra sig idéer och kunskaper kring föreställningar 
om betydelsen att ha trevligt ihop och känna laganda. 

7.4  Minska  förtäring  av  sötsaker  
Det framkommer genom samtal med personal att de genom strategier om regelsättning 
försöker minska ungdomarnas sockerintag och reglera matvanor. Det beskrevs bland annat att 
ungdomarna endast fick köpa ”sötsaker” vid veckans andra inköpstillfälle, förutsatt att de 
hade pengar kvar, dock max för 50kr. Motiveringen till denna begränsning var för att 
ungdomarna inte skulle prioritera varor som var dåliga för deras hälsa. Vidare framkom även 
information från personalen om att ungdomarna brukade köpa mycket frukt och grönt. 
Sammantaget från den information som personalen delat med sig utav går det att tolka att den 
hälsodiskurs gällande kost som personalen bär med sig är vikten av att äta nyttigt, och att 
sötsaker inte bör ätas i allt för stor utsträckning. 

Vid matinköpet gjordes inköp som överskrev veckobudgeten respektive bröt sockerregeln. De 
två ungdomarna som handlade för mer än vad deras budget täckte, fick enbart en tillsägelse av 
personalen som därigenom påtalade att det var ett icke önskvärt beteende. Även den ungdom 
som köpte sötsaker för vad som kunde uppskattas till att kosta mer än 50 kr, fick genomföra 
sitt köp, dessutom utan att personal nämnde något om inget om det. Säljö (2013) beskriver att 
lärande sker i sociala sammanhang. Det ungdomarna kan tyckas förväntas av personalen att 
de ska lära sig genom att handla själva, är att det är önskvärt att de håller sig till den utsatta 
budgeten. Dock finns det ingen direkt påföljd mer än att personalen uttrycker att det är fel att 
inte hålla sig inom dessa ramar. Då personal inte uppmärksammade att en ungdom troligtvis 
köpte mer sötsaker än vad som var tillåtet kan det möjligen förstärka uppfattningen för 
ungdomarna att budgeten endast ska hållas för att de ska lära sig hålla i sin ekonomi. Det 
hälsobudskap som personalen lyfter tillhör på så vis inte den diskurs som sänds ut.  

Vid ett tillfälle när personal skulle grilla med ungdomarna, drack ungdomarna upp det vatten 
personal hade hämtat och frågade om det fanns mer. Personal svarade då att det inte fanns det 
och att de fick dricka saften istället. Vad gäller situationens budskap uppmanar personalen 
ungdomarna att dricka saft, detta utan att egentligen förmedla någon tanke eller föreställning 
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om att saft är sött och därmed inte nyttig. När ungdomarna frågar efter mer vatten går det att 
tolka att de av någon anledning inte vill dricka saften. Då en av ungdom sedan istället frågar 
om läsk, kan det genom denna frågeställning antas att ungdomarna möjligen inte gillar saft 
och att det var därför som de istället i första hand valde vattnet. Således kunde 
hälsoperspektivet i sammanhanget först uppfattas som att ungdomarna inte ville dricka saften 
för att den kunde uppfattas som mer onyttig än vatten. Dock kan det genom frågeställningen 
om läsk uppfattas att det antingen inte fanns något hälsoperspektiv kring valet av att inte 
dricka saft, alternativt att ungdomarna inte har kunskap om att även läsk innehåller mycket 
socker. 

Reglerna kring socker och tillgänglighet till köket förklaras med att det dels inte är nyttigt 
med sötsaker, men det återkommande argument var att ungdomarna får svårt att sova och 
missköter måltiderna när de äter för mycket socker. Således kan det först uppfattas som 
strategier för att få ungdomarna att bli mer hälsosamma. Däremot kan även utläsas en strävan 
mot att förenkla verksamheten, dvs. huvudargumentet för dessa regler tycks snarare vara att 
genom att ungdomarna minskar på sockret och köket är stängt under bestämda tider, så leder 
det till bättre matvanor och ungdomarna kommer i säng i tid och kommer därmed lättare upp 
på morgonen. Det kan även vara detta som kan tänkas vara orsaken till att personalen således 
inte alltid själva håller ett genomgående hälsoperspektiv på sötsakerna, för att det faktiskt inte 
är hälsoperspektivet som ligger till grund för regelsättning kring sötsaker. Å andra sidan kan 
det tänkas att personalen i dessa sammanhang gör en värdering av vad som är viktigast, dvs. 
uppmuntra till ungdomarnas självständighet och bibehållandet av sin integritet eller 
konsekvent hålla sig till reglerna. Genom personalen handlingar sänds således signaler ut om 
att det inte är av vikt att strikt följa reglerna. Således kan ungdomarna genom sitt deltagande i 
sammanhanget tänkas skapa en föreställning om att det inte är så noga med att följa reglerna. 
Därigenom undermineras även budskapet om vikten av hälsosamma val och att självständigt 
hålla sig till en budget.  

7.4  Regelföljning  och  självständighet  
Genom samtliga aktiviteter sågs ett återkommande övervägande kring vikten av att följa 
regler och ungdomarnas självständighet. Det framkom vid samtal med personal att det fanns 
regler kring nattrutiner. Samtliga ungdomar hade egna rum och det var meningen att de skulle 
sova själva där varje natt. Trots regel om att ungdomarna skulle sova på sina egna rum, hände 
det att vissa ungdomar sprang över till varandras rum för att sova ihop. Personalen valde då 
att inte ge någon konsekvens för detta regelbrott, förutsatt att ungdomarna skötte detta 
regelbrott diskret. Anledningen till detta angavs vara att personalen tog hänsyn till att 
ungdomarna gjorde det för att slippa sova ensamma. Således tycks en medvetenhet finnas 
kring det som Slobodin och Jong (2015) har forskat om, dvs. att ungdomarna har med sig 
traumatiska upplevelser ifrån sitt exilland samt ifrån färden till Sverige. Trygghet och 
förutsägbarhet kan på vis vara en viktig grund för ungdomarnas välbefinnande och hälsa.  På 
grund av denna vetskap är det möjligt att det finns en djupare förståelse för att många av 
ungdomarna kan ha sömnsvårigheter, och att de på så vis är bättre att ungdomarna ibland 
sover i varandras rum än att de inte sover alls.   

Därigenom kan en konflikt mellan diskurser ses, dvs. mellan föreställningen om att 
ungdomarna skulle sova själva och att det skulle känna trygghet och på så vis må bättre. 
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Genom sitt handlande i situationen framkommer det att personalen, i detta sammanhang, 
värdesätter ungdomarnas välbefinnande högre än att ungdomarna följer reglerna. 

Vad däremot gällde reglerna kring skjutsning av ungdomarna, framkom det att dessa 
eftersträvades att hållas strikt på. Reglerna kring skjutsning uttrycktes ha utformats för att 
ungdomarna skulle utveckla förmågan att planera, för att i förlängningen bli självständiga. 
Vikten av självständighet tycktes ligga på att ungdomarna på så vis inte skulle vara beroende 
av hjälp, och därmed belasta personal och samhälle. Snarare än att genom självständighet 
skapades förutsättningar för välmående. Således kan den diskursiva praktiken inte utläsas vara 
formad av en hälsodiskurs, dock kan den ändå tolkas som en förutsättning för ungdomarnas 
egenmakt och därigenom även välbefinnande. 

Budskapet i handlingsmönstret blir på så vis att självständighet och eget ansvar är det som 
eftersträvas. Vidare förmedlas även att psykiskt välbefinnande och trygghet går före 
regelsättning, vilket synliggör den diskursiva kampen som, enligt Winther och Philips (2000) 
ständigt sker mellan diskurser. Det gjordes på så vis skillnad mellan reglerna på 
avdelningarna. Vissa regler var viktiga att hålla på, så som hur det skulle gå till för att 
personalen skulle skjutsa ungdomarna. Andra regler kunde ses mer som ramregler, dvs. att det 
räckte att ungdomarna förhöll sig någorlunda innanför ramarna. Genom personalens agerande 
vid aktiviteter och regelbrott sänder personalen således ut budskap om vilka regler som är 
viktiga eller inte. Detta i sin tur kan tänkas medföra att ungdomarna uppfattar de olika 
konsekvenserna och därigenom tar till sig personalens föreställningar om vad som är av vikt 
och inte. Därigenom fungerar personalens agerande och handlingsmönster som villkor för vad 
ungdomarna lär sig genom sitt deltagande i den diskursiva praktiken. 

7.6  Dubbla  budskap  
I samtliga analyser av de hälsofrämjande aktiviteterna återkommer en stridighet mellan vad 
som sägs i samtal och vad som görs i praktiken. Genom analys av personalens samtal kring 
hälsa kan ett fokus på kost och fysisk aktivitet utläsas, men vid analys av den diskursiva 
praktiken framkommer snarare att välbefinnande, självständighet och egenmakt främjas.  

Genom samtal lyfter personalen visserligen fram ett stort fokus på kost och fysisk aktivitet 
dvs. endast den fysiska delen av hälsanssymmetri (Rach, 2010), och vad det inte nämner i 
samtal är bland annat välbefinnande och trygghet. Trots detta kan det genom personalens 
handlingar tolkas som att personalen arbetar för att främja dessa delar. Genom de 
handlingarna framkom att personalen var mån om att ungdomarna skulle känna sig bekväma 
och trygga i vardagen och i de hälsofrämjande aktiviteterna. Detta synliggörs bland annat vid 
ett samtal då personal uppmuntrar ungdomarna till att berätta att de skulle säga till om de 
kände sig obekväma med att delta i studien och att de då kunde avbryta. Samtalet uppfattades 
som medmänskligt med syfte att skapa trygghet i ungdomens vardag. Därigenom kan det i 
hälsoaktiviteterna tolkas att den mentala, känslomässiga samt sociala hälsan ändå är något 
som värdesätts. 

Exempelvis framkommer det att personalen värdesätter att ungdomarna ska äta regelbundet 
och nyttigt, därav begränsningar i ungdomarnas tillgång till köket under natten, samt 
regelsättning kring inköp av sötsaker. Dock tycks inte regelsättning kring sötsaker uppföljas, 
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åtminstone inte vid regelbrott som kvalificeras som ringa. Vidare förser personalen 
ungdomarna med saft den vid arrangerad uteaktiviteten, även detta strider mot det som 
personalen har lyft fram i samtal, dvs. att de vill hålla nere på sockerintaget. På så vis uppstår 
även situationer som talar emot varandra, dvs. i vissa sammanhang är det okej att göra en sak 
och inte i andra. Ett annat exempel på skillnader mellan vad som sägs och vad som görs kan 
ses då personalen uppmanar ungdomarna att gå ut och röra på sig. Själv stannar personalen 
kvar inne på avdelningen, samt att denna inte heller ser till att ungdomarna verkligen beger 
sig ut. Den hälsodiskurs som därigenom sänds ut blir på så vis att det är accepterat att stanna 
inne och inte utöva fysisk aktivitet. Således sänder personalen genom sitt handlande ut 
föreställningar och budskap som inte stämmer överens med deras utsagor.  

Genom att personalen tänjer på vissa regler kan detta tolkas som att det finns brister i 
konsekvenser av regelbrott, dock resonerar och argumenterar personal kring dessa 
anpassningar. Det framkommer bland annat genom samtal att ungdomar på ett annat boende 
är mer självgående. Detta förklaras bero på att de ungdomarna befunnit sig i Sverige under en 
längre tid. Vidare framgår det även att dessa ungdomar, likt ungdomarna i studien, till en 
början var i större behov av mer strikta regler och tillsyn på att reglerna efterföljdes. För att 
rimligtvis kunna sörja för att reglerna verkligen efterföljs menar personal på att det inte går att 
ha får många, således är det av vikt att välja regler och dess konsekvenser med omsorg. 
Således tycks ett behov finnas av att anpassa aktiviteter och regler utefter detta. Vad gäller 
exempelvis regler kring skjutsning av ungdomarna framkom att dessa regler värderades ligga 
högt i hierarkin av regler. Denna övervägning kring regler kan tänkas vara anledning till att 
personal inte är lika konsekventa med vissa regler som med andra.  

Då det förekom stora briser i vad det gällde språklig kommunikation, finns det en möjlighet 
att ungdomarna istället för att göra som personalen säger, gör som de gör. Således kan det 
tänkas att ungdomarna misstar denna anpassning och istället tolkar det som att personalen är 
inkonsekvent, vilket skulle kunna leda till att de faktiskt inte lär och utvecklas på det vis som 
personalen genom sin handling avser att de ska. 

7.7  Slutdiskussion  
Genom samtal med personalen tycks det råda vad som kan beskrivas som ett smalt perspektiv 
på hälsobegreppet, dvs. att hälsa innefattar värderingar kring nyttig mat och fysisk aktivitet. 
Via samtalen framkommer även att personalen sätter stort värde till ungdomarnas utvecklande 
av självständighet, men att detta inte är något som personalen själva tycks koppla ihop med 
hälsobegreppet. Dock kan det genom tolkning av fältdeltagarnas handlingsmönster ses att det 
i praktiken tycks sättas stort värde kring ungdomarnas välbefinnande och utveckling av detta. 
Detta synliggörs bland annat genom hur personalen samtalar med ungdomarna och att de 
skapar aktiviteter som fokuserar på laganda och att ha trevligt ihop. Vidare framkommer det 
att det tycks viktigare att ungdomarnas deltar i aktiviteter än att de passar tider, vilken 
förefaller sig grundas i personalen stävan mot att stötta ungdomarna till att vara aktiva och 
därigenom ta kontroll över sitt liv och sin vardag. Detta för att på så vis främja deras 
självständighet. Således kan ändå ett helhetsperspektiv på hälsa ses i sammanhangen, detta 
utan att fältdeltagarna själva tycks vara medvetna om det. 
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Att det i samtal med personalen framkommer annat än vad som kan ses i praktiken, kan 
tänkas bero på flera saker. Å ena sidan kan det tänkas bero på att via samtal framkommer 
personalens perspektiv på vad hälsa innebär och att hälsa på så vis till mesta dels anses handla 
om just kost och fysisk aktivitet. Å andra sidan kan det tänkas vara rimligt att anta att då 
personalen berättar om hälsa ges en möjlighet att styra det de säger i en normativt önskvärd 
riktning. Granström (2004) beskriver att det är svårt att förställa sitt beteende i autentiska 
situationer. Därigenom kan således analys av handlingarna i den hälsofrämjande aktiviteten 
ses som synliggörare för fältdeltagarnas egentliga föreställning om vilka delar av hälsans 
symmetri som är överordnade eller likställda. Dock kan det även tänkas vara så att 
välbefinnande, självständighet och egenmakt inte uppfattas som hälsa av fältdeltagarna, men 
att studiens helhetsperspektiv på hälsa ändå kan tolka handlingarna i de hälsofrämjande 
aktiviteterna som villkor för hälsa. Således går det att se en återspegling av dels vilken 
hälsodiskurs som personalen anser är önskvärd att uppnå i praktiken, och vilken hälsodiskurs 
som faktiskt sänds ut och som accepteras i den studerade kontexten. 

Vid samtalen säger sig personalen visserligen arbeta för att ungdomarna ska utvecklas till att 
bli självständiga, men i praktiken kan snarare det motsatta uppfattas. Det finns en fördelning 
mellan ansvar och uppgifter som synliggör en föreställning om personalens ansvar att förse 
ungdomarna med aktiviteter. Vidare är det även personalen som sätter regler och bestämmer 
när de ska följas och inte. Hur detta uppfattas påverkas utav vilket perspektiv som tas. 
Personalens handlingsmönster medför att de övertar ansvar som de hade kunnat tänkas 
involvera ungdomarna i, detta för att i sin tur låta dem vara med i processen. Genom att se på 
lärande som att det sker ständigt och i interaktion med andra (Säljö, 2013), hade ungdomarnas 
deltagande i processen skapat förutsättningar för att de skulle lära och därigenom utvecklats. 
De hade alltså på så vis genom sitt deltagande fått större möjlighet att ta till sig personalens 
tankar och föreställningar. Istället erbjuds de färdigformade aktiviteter och regler skapade av 
personal, som snarare sänder ut budskapet att ungdomarna är omhändertagna och befriade 
från vissa ansvar. Detta kan å andra sidan också uppfattas som att ungdomarna fråntas sin 
självständighet och att de är begränsade. Därav kan det visserligen tänkas möjligt att det finns 
brister i personalens kunskaper och förmågor kring hur de bäst ska stötta ungdomarna till att 
utvecklas till att bli självständiga individer. Dock lyfter personalen fram problematiken kring 
att ungdomarna är relativt nyanlända och att utvecklingen av självständighet är en process 
som personalen behöver anpassa sina insatser efter. Därigenom kan det också anses finnas 
argument för att personalen väljer att agera som de gör, och att detta således eventuellt är ett 
strategiskt beslut.  

Vad gäller de regler personalen har valt att ha för ungdomarna, tycks det föreligga en stor 
varians i huruvida de efterföljs. Börjesson och Palmqvist (2007)  beskriver att individer 
orienterar sitt handlande utefter den diskurs som finns. Således kan olika handlingar uppfattas 
som mer eller mindre normala och acceptabla beroende på sammanhanget. Sammanhanget 
ungdomarna befinner sig i villkorar alltså vilket handlande som anses vara korrekt. I studien 
framkommer det att vissa regler får brytas i vissa sammanhang, men inte i andra. För att det 
ska anses vara accepterat att bryta en regel ska regelbrottet medför att något annat som 
prioriteras högre således kan främjas. Vidare finns det även föreställningar kring hur 
förfarandet av regelbrottet bör ske för att det ska accepteras. Vissa regler kan på så vis brytas 
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mer eller mindre utan någon större konsekvens, medan det finns de regler som tycks hållas 
strikt på. Det förefaller således finnas en stor skillnad i vilka regler som värderas som viktiga 
respektive inte. Då personalen skiljer på vilka reglerna på detta vis kan det tänkas att 
ungdomarna uppfattar skillnader i reglernas värde. Dock kan det även tänkas vara så att den 
segregering som tycks finnas mellan personal och ungdom, dvs. att ungdomarna inte görs 
delaktiga i processer, kan antas medföra att ungdomarna inte uppfattar resonemanget. På så 
vis kan det tänkas att ungdomarna tolkar personalen som inkonsekvent och därigenom inte 
uppfattar personalens föreställningar kring värderingar av det som reglerna reglerar. Detta 
skulle kunna tänkas leda till att ungdomarna på så vis inte lär och utvecklas på det vis som 
personalen genom sin handling avser att de ska. Om ungdomarna uppfattar personalens 
föreställningar kring värderingar av reglerna, kan det tänkas att de lär sig och på så vis formas 
av dem. Annars kan det snarare riskera att uppfattas som att regler inte är särskilt noga att 
följa. 

Den rådande hälsodiskursen i den studerade praktiken tycks bygga på ett omedvetet 
helhetsperspektiv på hälsa. I samtalen kan det anas att personalen syn på hälsa enbart 
innefattar kost och motion. Därigenom råder ett perspektiv på fysisk hälsa, vilket enligt 
hälsans symmetri kan ses som en av de fyra delarna av hälsa (Rash, 2010). Dock framkommer 
det i praktiken att mental, social och känslomässig hälsa värdesätts. Det kan tänkas att 
personalen är omedveten om att även dessa delar innefattar hälsa. Trots det som framkommer 
i samtalen, dvs. ett fysiskt perspektiv på hälsa, tycks det sällan vara en hälsodiskurs som 
ligger till grund för hur sammanhangen är utformade. Detta gäller till viss del även de 
sammanhang där mental, social och känslomässig hälsa tycks ha goda förutsättningar i 
praktiken. Sammanhangens skapande tycks snarare ofta grunda sig i andra överordnade 
diskurser. Exempelvis tycks det föreligga en eftersträvan att få de verksamhetens aktiviteter 
att fungera, dvs. att ungdomarna förväntas bli självständiga grundar sig i att det i motsatsen 
skulle försvåra för verksamheten. Ungdomarna kan då tänkas behöva mer stöd och hjälp än 
vad det finns utrymme till. Därav kan det uppfattas att detta strävas att motverka genom att 
gynna självständighet. Således tycks inget hälsoperspektiv finnas till grund för främjandet av 
ungdomarna självständighet. Däremot framkommer det genom den diskursiva praktiken att 
det finns en rådande hälsodiskurs kring att ungdomarna ska må så bra som möjligt. 

Möjligheter för lärande skapas hos ungdomarna genom deras deltagande i den hälsodiskursiva 
praktiken. Då det sociokulturella perspektivet menar på att individer lär i relation till andra i 
en specifik kontext (Säljö, 2013), kan således samtliga hälsofrämjande aktiviteter ses som 
lärotillfällen. Detta innebär ytterligare att kunskaper förkovras genom interaktion. I dessa 
interaktioner förmedlas på så vis diskurser, och därigenom är de med i skapandet av nya 
associationer, logiker och sammanhang (Börjesson och Palmblad, 2007). Vidare är det genom 
detta lärande som ungdomarna sedermera utvecklas. På så vis kan HVB-hemmen ses som en 
arena som därigenom är av vikt för ungdomarnas lärande och utveckling. Detta då den 
diskursiva praktiken som erbjuds på boendet kan ses som villkorande för ungdomarnas 
möjlighet att utvecklas till hälsosamma, självständiga individer. Därigenom har personalen ett 
stort ansvar, detta då personal är delaktiga i skapandet av de sammanhang som förekommer 
på avdelningarna. På så vis fungerar således även personal som villkorande för ungdomarnas 
lärande och utveckling av självständighet och perspektiv på hälsa.  
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Det går att resonera kring vilket lärande som rimligtvis kan tänkas ske genom ungdomarnas 
deltagande i den hälsodiskursiva praktiken. Personalen gör bland annat genom handling 
skillnad på vilka regler som är av vikt att följas. Reglerna kan även uppfattas som 
situationsbundna, dvs. att det tycks föreligga en varians kring när och hur reglerna förväntas 
uppfyllas. En förutsättning för att ungdomarna ska förstå personalens utsända budskap är att 
de har en likvärdig förståelse för det utbyte som sker (Säljö, 2013). För att ungdomarna ska 
förkovra sig personalens föreställningar kring deras värderingar av regler, förutsätter detta på 
så vis att ungdomarna uppfattar variansen samt förstår varför den förekommer. Dock kan det 
tänkas troligt att det finns brister i ungdomarnas förståelse kring detta och således föreligger 
det en risk att det lärande som sker snarare medför en föreställning om att regler till viss del 
inte behöver följas. Vidare framkommer det att personalen tycks göra skillnad på 
ansvarsfördelning mellan personal och ungdomar. Därigenom kan det tänkas att ungdomarna 
uppfattar personalens handlingar som att de blir omhändertagna och befriade från vissa 
ansvar. Detta kan dock även tänkas mottas med en annan uppfattning, så som att ungdomarna 
därigenom känner sig begränsade och på så vis fråntas sin möjlighet till självständighet. 
Därigenom kan dessa handlingar tänkas undermina ungdomarnas uppfattning kring vikten av 
att utvecklas till att bli självständiga. 

I sökningar efter tidigare forskning i ämnet framkom det en kunskapslucka gällande 
pedagogiska perspektiv kring asylsökandes hälsa och skapande utav hälsa. Genom att med ett 
hälsopedagogiskt perspektiv studera hälsofrämjande aktiviteter och förstå dem som en del i en 
hälsodiskursiv praktik, har således studien medfört en ökad förståelse för föreställningar kring 
hälsa. Vidare har på så vis även ökad förståelse kring ungdomarnas villkor för lärande i det 
studerade sammanhanget.  
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8.  Slutsats  och  implikationer  

Genom deltagande i hälsodiskursiva praktiker skapas förutsättningar för ungdomarnas lärande 
och utveckling. Således fungerar kontext och personal som villkorande för ungdomarnas 
självständighet och perspektiv på hälsa. Genom samtal framkommer en hälsodiskurs som inte 
sammanfaller med den hälsodiskurs som synliggörs i den hälsodiskursiva praktiken. I 
praktiken tycks således den rådande hälsodiskursen på båda avdelningarna grunda sig i ett 
omedvetet helhetsperspektiv på hälsa, dvs. fysisk-, mental-, social- och känslomässig hälsa. 

Det tycks det föreligga en stor varians i huruvida de regler som finns på avdelningarna 
efterföljs. Genom regelsättning och hur reglerna efterföljs kan ungdomarna lära och utvecklas 
utefter de föreställningar som ligger till grund för skapandet, och således även kan sändas ut, 
av reglerna. Dock tycks det förekomma en stor varians i huruvida de regler som finns på 
avdelningarna efterföljs. På så vis kan detta tänkas skapa en föreställning hos ungdomarna om 
att reglerna saknar vikt och betydelse. Vidare framkommer det via samtal att en strävan finns 
mot att stödja ungdomarna till att utvecklas till hälsosamma och självständiga individer, dock 
tycks personalens handlingsmönster snarare skapa förutsättningar för motsatt effekt. 

Då det tycks finnas otillräckliga kunskaper kring ett helhetsperspektiv på hälsa, kan det därför 
tänkas att hälsa är ett ämne som kan behöva belysas i praktiken. Detta förslagsvis genom 
utbildning riktad till personal på HVB-hem. Då det var svårt att hitta relevant forskning kring 
ämnet tycks även behov finnas av att bedriva forskning kring hur insatser på HVB-hem bör 
utformas för att uppnå ökad självständighet hos ungdomarna. Detta för att sedermera fungera 
som stöd för personalens utformning av insatser för ungdomarna
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Informationsbrev om observationsstudie 

2016-05-02 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva 
vårt examensarbete och ska göra en studie. Vi är intresserade av de asylsökande barns miljö 
och vill med vår studie studera de aktiviteter och lärprocesser som sker på deras boenden. För 
att göra detta kommer vi vid ett par tillfällen att besöka och observera er verksamhet. Vid de 
tillfällen vi önskar mer information kommer vi att ställa en del frågor kopplade till 
situationen. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt, likaså att svara på eventuella frågor. Därmed har Du rätt 
att avbryta din medverkan när du vill och utan att ange några skäl. Allt material som insamlas 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet av studien kommer att presenteras anonymt 
i rapporten. Detta innebär att av det som dokumenteras kommer inget att kunna kopplas 
varken till dig, verksamheten eller den kommun som studien genomförts i. 

Vi ber er att muntligen vidarebefordra denna information till ungdomarna, tack! 

Har du frågor får du gärna fråga oss direkt när vi besöker er verksamhet, annars går det även 
bra att kontakta oss via mail. 

Anna Moberg -  annmob13@student.hh.se 

Malin Nilsson -  malnil13@student.hh.se 

Med vänliga Hälsningar 

Anna & Malin 

  



 

 
 

Bilaga 2  Steg 1- Övergripande Observation 
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Bilaga 3   Steg 2- Observation 
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