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Abstract 

Author: Rebecca Olsson, Marlene Droguett Persson 

Title: Inkludering av ensamkommande barn i Sverige, en analys av muntliga framställningar av 

personal på HVB  

Supervisor: Goran Basic 

Assessor: Anna Piasecka 

The aim of our study is to analyze oral requests by HVB staff of their work to integrate (include) 

unaccompanied children into the community. The study is based on a qualitative approach with 

detailed descriptions of eight interviews with HVB staff in the south of Sweden. They were 

selected by personal contacts where one contact led to another. We have assumed different 

themes to analyze empirical data. These themes were,barriers to social integration (inclusion) 

facilities with social integration (inclusion) and the staff's views on the material based on 

precious research and theories regarding symbolic interactionism, socialconstructionism and 

social integration (inclusion)/exclusion. The result shows the barriers the staff see in their work 

with social integration (inclusion) of the unaccompanied children, which is exclusion, sorrow, 

loneliness and rasism. It also shows the opportunities (facilities?) with the work, such as good 

relationships and communication between the youth (unaccompanied children) and the staff. 

Finally, how the staff works to achieve a social integration (inclusion) in society, a greater part 

of which occurs in different social arenas like schools and leisure-time activities. 

 

Keywords: unaccapompanied children, HVB social inklude, social exclusion  
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Tack till 

Vi författare vill tacka samtliga av våra intervjupersoner på de studerande HVB för att ni deltog 

och delade med er av erfarenheter och upplevelser av ert arbeta med ensamkommande barns 

inkludering. Vi vill även tacka vår handledare Goran Basic som har hjälpt oss genom 

uppsatsskrivandet och gett oss flera goda råd och vägledning genom hela studiens gång. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sverige har tagit emot ensamkommande barn sedan 1940-talet. Under 40-talet var det främst 

finska flyktingbarn som anlände till Sverige (Lagnebro 1994, s.13-14). Även i dag anländer 

ensamkommande barn, enligt Migrationsverket (2016) kom det 7049 ensamkommande barn till 

Sverige år 2014. Året efter ökade denna siffra och från januari till september år 2015 sökte 14 

058 ensamkommande barn asyl. Till ensamkommande barn räknas de som är under 18 år och 

söker asyl utan sällskap av legal vårdnadshavare. I lagen om mottagande av asylssökande 

(1994:137) 3§ återges att Migrationsverket ska anvisa ensamkommande barn till en kommun 

som ska ordna ett boende för dem. När barnet blivit anvisat till en kommun, har denna kommun 

ansvar att stötta och hjälpa barnet enligt Socialtjänstlagen (2016:147) kapitel 2a 1§. Det första 

som socialtjänsten utreder är om det finns lämpliga anhöriga som barnet kan bo hos. Om det 

saknas anhöriga placeras barnet i ett familjehem eller på ett HVB.  

 

Ensamkommande barn placeras på ett hem för vård och boende (HVB) om de bedöms ha ett 

behov av omvårdnad, stöd och fostran. Det finns olika HVB som fokusera på olika grupper, det 

kan vara barn, ungdomar, vuxna eller familjer med något behov inom socialtjänstens 

ansvarsområde (Inspektionen vård och omsorg 2016). På ett HVB för ensamkommande barn 

försöker man anpassa vistelsen genom att placera barn med en liknande grundproblem, ålder 

och mognad (Socialtjänststyrelsen 2003 s. 1). Institutioner för barn och ungdomar har funnits i 

Sverige i flera hundra år. Under den sociala barnavårdens framväxt, blev placering på institution 

en åtgärd för barn och ungdomar som ansågs leva i otillfredsställande situationer. Idag förväntar 

sig samhället att institutionsvistelsen skall innehålla ett socialt arbete som går utöver att 

tillfredsställa barn och ungdomarnas fysiska och materiella behov (Sallnäs 2000, s. 1-3). 

Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och 

det finns en stor oro för denna grupp. Oron grundar sig i det stora antalet barn som anländer 

och att barnen är utsatta för risker och känslor av sårbarhet (Thommesen, Cocoran & Todd 

2015, s. 374, 375; Vervliet, Lammertyn, Broekaert & Derluyn 2014, s. 337,338). De 

ensamkommande barnen har rätt att gå i skolan och i dokumentären Fosterland (2016)  beskrivs 

deras upplevelse av vistelsen i en svensk skola. Dokumentären visar att nyanlända barn blir 

exkluderade från etablerade elever, genom att de inte får delta i den sociala gemenskapen som 
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de andra barnen delar. I dokumentären ifrågasätter barnen varför de inte inkluderas och skapar 

en diskussion med klassen om varför de upplevs annorlunda. 

 

Vislie (2003, s. 18) menar att begreppet inkludering handlar om alla individers möjlighet till 

deltagande utifrån sina egna förutsättningar. I samband med att individer bli inkluderade får de 

en chans att bli bekräftade, vilket stärker individers självkännedom. När människor stängs ute 

från olika arenor och inte ges möjlighet att fritt delta i en gemenskap sker en exkludering 

(Pettersson, Davidsson, 2016 s. 34). För att öka ensamkommande barns välbefinnande menar 

flera forskare att ett skyddsnät med nyckelpersoner som de kan prata med är avgörande. 

Nyckelpersoner kan vara personal på HVB, lärare och god man, en pålitlig vuxen som kan 

hjälpa barnet både praktiskt och känslomässigt. Trots denna kunskap saknar många 

ensamkommande barn tillitsfulla relationer med nyckelpersoner och flera av dem upplever 

känslor av ensamhet och exkludering (Thommesen, Cocoran & Todd 2015; Kohli, 2007; Eide 

2005). 

 

Forskare menar att goda relationer mellan barn och nyckelpersoner kan leda till att arbetet 

mellan parterna förbättras. Detta kan skapa förutsättning för personalen i deras arbete för att 

skapa en inkludering och motivera dem att delta på sociala arenor som skola och 

fritidsaktiviteter. Genom att barnen får möjlighet att utforska nya arenor skapas tillfällen att 

möta nya individer att inkluderas med (Eide och Hjern 2013, s. 666-668; Vislie 2003, s. 21-23). 

Samtidigt finns det flera hinder som personalen på HVB möter i samband med 

inkluderingsprocessen som behöver överbryggas. Söderqvist (2014, s. 45-47) skriver att två av 

dessa är barnens kulturella bagage och den isolering som uppstår på HVB. Det kulturella 

bagaget handlar om att barn upplever att de behandlas annorlunda jämfört med svenskar. Det 

andra hindret som beskrivs är att barn kan uppleva känslor av isolering, då flera aktiviteter som 

personalen utför oftast anordnas tillsammans med andra ensamkommande barn, vilket hindrar 

dem från att skapa nya sociala relationer utanför gruppen. 

 

Med hänvisning till tidigare forskning (Söderqvist (2014, s. 45-47, Eide och Hjern 2013, s. 666-

668; Vislie 2003, s. 21-23; Thommesen, Cocoran & Todd 2015; Kohli, 2007; Eide 2005 

Pettersson, Davidsson, 2016 s. 34) Sallnäs 2000, s. 1-3) påstår vi att personal på HVB är viktig 

för ensamkommande barns välbefinnande och inkludering i samhället. Eftersom 

ensamkommande barn ankomst till Sverige har ökat, finns ett stort behov av forskning som 
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handlar om hur personal arbetar med ensamkommande barn för att öka deras inkludering i 

samhället. Studier som är kopplade till ensamkommande barn och dess inkludering, har stor 

betydelse för socialt arbete och för att samhället ska hitta ny kunskap och interventioner som 

skapar möjligheter för barnen. Om det uppstår en brist på relevant forskning kan personal på 

HVB inte utföra ett kunskapsrelaterat arbete och riskerar att skapa egna lokala lösningar utan 

förankring i forskning. Det kan leda till ett ojämnt arbete mellan olika HVB där vissa barn har 

bättre förutsättningar till social inkludering än andra. En brist på forskning kan även leda till att 

arbetssätt inte följs upp, utvärderas och inte heller förbättras utifrån forskningens resultat. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur personal på HVB berättar om sitt arbete för att inkludera 

ensamkommande barn i samhället. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur ser personalen på ett arbete med social inkludering av ensamkommande barn? 

 

- Vilka förutsättningar finns det för personal att arbeta med social inkludering? 
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2.Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning tematiserat med rubriker som berör betydelsen av goda 

relationer mellan de ensamkommande barnen och personalgruppen och vad som krävs för att 

skapa och upprätthålla dessa relationer. Det presenteras även forskning som handlar om hur 

deltagande på sociala arenor kan ha betydelse för etablering i svenska samhället. För att finna 

relevant forskning har vi använt oss utav Linnèuniversitetets databas ProQuest Social Sciences 

Premium Collection. Vi har utgått från sökord som unaccompanied children, refugee, exclusion 

och HVB. Med hjälp av dessa har vi sedan funnit de artiklar som presenteras. Vi har även använt 

doktorsavhandlingar i bokform som vi hittat genom att söka på biblioteket. Forskning har 

används i förberedelse av intervjuguide (för en mer detaljerad beskrivning se avsnittet (val av 

metod) och i analysen av den insamlade empirin. 

 

2.1 Den goda relationen mellan personalen och 

ensamkommande barn 

Tidigare forskning visar att goda relationer med nyckelpersoner är betydelsefulla för att undvika 

att ensamkommande barn hamnar i exkludering. Dessa relationer kan utvecklas genom att 

personal skapar ett känslomässigt engagemang, en tydlig dialog och genom att personal har en 

stöttande organisation bakom sig (Eide & Hjern 2013, s 666-668; Höijer & Magnusson 2008, 

s.5; Cemelyn & Briskman 2003, s 20). 

Goda relationer med nyckelpersoner är en förutsättning för att ensamkommande barn ska nå sin 

fulla potential och för att arbetet på HVB ska bli effektivt (Eide och Hjern 2013, s. 666-668). 

Relationerna kan utvecklas genom att personal skapar ett känslomässigt engagemang i barnets 

liv som utgår från en ömsesidig tillit och ett förtroende. Personal på HVB bör ha en förståelse 

för det barnet har varit med om och att de bearbetar händelser och känslor olika. För att 

upprätthålla goda relationer är en god kommunikation med en tydlig dialog och direkthet mellan 

båda parter en förutsättning. Då barn och personal på HVB till en början inte delar samma språk, 

blir samtalen beroende av tolk, vilket kan försvåra möjligheten till en god kommunikation 

(Höijer & Magnusson 2008, s. 5; Kohli 2006, s. 707-721). 

Wigg (2008, s. 91-95) menar att relationer till nyckelpersoner är viktiga när barnet anländer 

eftersom ett nyanländande kan skapa känslor av utanförskap hos barnet. Dessa känslor av 
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utanförskap grundar sig i förlusten av personliga och strukturella nätverk. Trots all forskning 

som talar för goda relationer och tydliga nyckelpersoner menar Sallnäs (2012, s. 45) att det 

finns en fara med för goda relationer. Faran uppstår då personal på HVB ser barnet och vistelse 

som ett hem och familj. Eftersom omsorgen de ensamkommande får av personalen är betald, 

kan den inte ersätta omsorgen från en förälder. 

I analysen används denna del av forskning till delen där personalen beskriver hur relationen till 

ensamkommande barn utvecklas. Den kopplas även till arbetet med inkludering och används i 

samband med barnens sorg och trauma 

 

2.2 Organisationen och personalens bemötande av ensamkommande 

barn 

Forskning beskriver organisationens betydelse för att personal ska utveckla goda relationer. Det 

finns flera fördelar med goda relationer, en del av dessa är att hjälpa barnet att hantera svåra 

minnen. Relationer kan utvecklas då personal är lyhörd för barnets berättelser och genom att 

föra in ungdomen i ett socialt sammanhang(Cemlyn och Briskman 2003, s. 20; Magnusson 

2008, s.11-12; Melnick, Wexler, Chaple & Banks 2006, s. 280-28). Goda relationer är viktiga 

för att hjälpa barnet att hantera svåra minnen. För att skapa dessa relation behöver personal vara 

lyhörd inför barnets behov, föra dem in i sociala sammanhang och vara medvetna om kulturella 

aspekter (Magnusson 2008, s. 18-21; Brendler-Lindqvist 2004, s. 52). 

För att skapa goda relationer menar Cemlyn och Briskman (2003, s. 20) att personal på HVB 

behöver har en stöttande organisation och ett gott ledarskap nära tillhands. Även Höijer och 

Magnusson (2008, s 11,12) tar upp organisationen bakom HVB och ser den som betydelsefull 

för att personal ska kunna skapa goda relationer med ensamkommande barn. Organisationen 

behöver klara mål och utarbetade riktlinjer där den övergripande aspekten behandlar hur 

ensamkommande barns behov kan tillgodoses på bästa sätt. Melnick, Wexler, Chaple & Banks 

(2006, s. 280-281) ser ett samband mellan en enad arbetsgrupp som har ett gemensamt 

förhållningssätt och hur ensamkommande barns utveckling ser ut. 

Magnusson (2008, s. 18-21) skriver att goda relationer kan upprättas genom att personal är 

lyhörd för barns berättelser. Det kan hjälpa barn att hantera svåra minnen och leda till att de ser 

möjligheter med framtiden. En god relation kan även skapas genom att personal för in barn i 

sociala sammanhang, som ger dem stöd till en omstart i det nya landet. Ensamkommande barn 

som lyckas utveckla tillitsfulla relationer kan komma att berätta detaljerade upplevelser av sitt 
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personliga liv. Brendler-Lindqvist (2004, s. 52) menar att personal på HVB behöver vara 

medvetna om de kulturella aspekterna som uppstår vid mottagandet av ensamkommande barn 

och att personal bör stötta dem med att bearbetar traumatiska känslor och upplevelser genom 

att lyssna och bekräftar dem. 

Denna del av tidigare forskning kopplas i analysen till organisationens betydelse för arbetet 

med ensamkommande barn och till effekter av en arbetsgrupp som inte arbetar utifrån 

gemensamma riktlinjer. Det finns även en viss koppling till hur det ökade antalet 

ensamkommande barn som anlänt till Sverige kan ha effekt på organisationen Forskning som 

berör personalens bemötande återfinns i analys i delar som behandlar hur personal kan använda 

relationen i arbetet och hur det kan skapa en positiv effekt på barnet, 

 

2.3 Sociala arenor 

Tidigare forskning visar att sociala arenor som skola och föreningar är viktiga för att 

ensamkommande barn ska skapa en tillhörighet i det nya landet. Genom att personal öppnar 

dörrar på sociala arenor kan de stötta ensamkommande barn i processen mot en socialisering 

och etablering (Magnsson 2008, s 18-21;Eide & Hjern 2013, s 666-668). Skola omnämns som 

en betydelsefull arena med kulturella barriärer som medför svårigheter för barnet. Utöver skola 

finns det flera vägar som kan leda till en socialisering, bland annat kan formella kontakter ha 

betydelse (Popov 2012, s. 1-3; Hessle 2009, s. 145, 146) 

Det stöd som ensamkommande barn får under sina första år i Sverige är viktigt för att de ska 

skapa en positiv inställning till det nya landet. Genom sociala arenor som skola och föreningar 

kan barn uppleva en tillhörighet i det nya landet. Forskarna menar att sociala arenorna är 

betydelsefulla för ensamkommande barn, men att de på vissa arenor är begränsade till följd av 

deras ekonomiska förutsättningar och tar upp fritidsaktivitet som en sådan arena (Eide & Hjern 

2013, s.666-668). 

Samtidigt som utbildning omnämns som en viktig sociala arena skriver Popov (2012, s. 1-3) att 

den svenska skolan har kulturella barriärer som försvårar integration av ensamkommande barn. 

En barriär är att många ensamkommande barn har svårt att förstå lärarens roll i den svenska 

skolan. Barnen har i sina hemländer fått hjälp av läraren att förstå men i Sverige förväntas de 

att lära sig detta själva. Detta skulle kunna lösas med hjälp av modersmålshandledare, vars 

uppgift är att hjälpa dem att förstå skolkulturen. Dock blir det problematiskt eftersom 

modersmålshandledare har för lite tid med barnen. 
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Hessle (2009, s. 145, 146) räknar skolan till en viktig arena för ensamkommande barns 

etablering i Sverige men menar att det inte är den enda vägen. Hon tar upp kulturella och 

religiösa sammankomster, kontaktnät med barn från andra länder, praktikplatser och relationer 

med anhöriga som möjliga vägar till socialisering. Hon menar även att formella kontakter som 

de möter i vården och skolan kan öppna dörrar för dem in i det svenska samhället. 

Sociala arenor kopplass i analysdel till de kulturella barriärer ensamkommande barn upplever i 

skolan och hur ensamkommande barns ekonomiska förutsättningar kan begränsa dem på sociala 

arenor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Teori 
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I följande del presenteras de teoretiska tillämpningarna och som senare används för att 

analysera det insamlande materialet. Uppsatsen grundar sig på: symbolisk interaktionism och 

social inkludering/exkludering. 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism handlar om hur individer uppfattar sig själva och hur de skapar en 

självbild genom interaktionen med människor. Det är ett sociologiskt perspektiv som har sitt 

ursprung i George Meads och Herbert Blumers arbete (Trost och Levin 2004, s. 9-12). Teorin 

menar att människan får kunskap om den sociala världen genom att tolka mänskliga handlingar 

och att en stor del av dessa tolkningar sker genom att granska varandras symboler (Hilte 1996, 

s.52). Symboler innefattar individens samtal genom verbala och kroppsliga rörelser. Dessa 

tolkas i samspelet mellan människor och används i relation med andra. Den sociala 

interaktionen är en pågående process som kan förändras och påverka vårt bemötande gentemot 

varandra och skapandet av vår identitet (Hilte 1996, s. 41; Trost och Levin 2004, s. 12, 13, 17, 

18). 

 

Mead har utvecklad ett flertal begrepp som är betydelsefulla för symbolisk interaktionsim. Vi 

har i vår studie valt att utgå från två av dessa, det första är den signifikanta andra som 

innefattar närstående personer som familj, släkt och vänner (Hilte 1996, s. 52; 

Trost och Levin 1996, s. 37-38). I interaktion med den signifikanta andra utvecklas jaget, som 

är en viktig del för individens självkänsla och självuppfattning. Människans självuppfattning 

påverkas även av de sociala grupper som de tillhör, dessa grupper benämns som den 

generaliserande andra och är det andra begreppet av Mead som vi valt att ta upp. Genom 

grupper får människan kunskap om vad som är rätt och fel, de skapar åsikter, förväntningar och 

bygger upp en identitet (Hewitt 1981 s. 52, 

141-144). 

 

Lindgren (2015 s, 153) skriver att “den symboliska interaktionismen handlar om att undersöka 

hur människor skapar mening då de samspelar, hur de framställer sig själva, skapar en identitet 

och hur de upplever olika situationer”. Teorin kan användas för att förstå hur personer stegvis 

blir mer sociala och lär sig hur de ska bete sig i olika situationer. 
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Symbolisk interaktionism kopplas i analysen till hur ensamkommande barn utvecklar en 

identitet i mötet med andra och hur personal på HVB arbetar med detta genom att inkludera 

barnet på olika arenor. När barnet möter andra individer tolkar de deras symboler och kan med 

detta utveckla en identitet, självkännedom och kunskap om det nya landet. 

 

3.2 Social inkludering och exkludering 

Social inkludering handlar om att alla individer ska få möjlighet att delta fritt utifrån sina egna 

förutsättningar. Tidigare när man talade om alla likas rätt användes begreppet integration. 

Integration är ett begrepp med flera betydelser och har ett nära samband med samhällets 

maktstrukturer och dess öppna och dolda konflikter kring invandring. Integration kan även 

handla om processer som leder till att invandraren blir en del av det nya samhället. Ett integrerat 

samhället bygger på en värdegemenskap, med en sammanhållning och ett ömsesidigt beroende 

mellan alla parter (Emanuelsson 2004, s. 105, 106; Aytar 1999, s. 19, 20, 24). 

Både begreppet integration och social inkludering används flitigt och handlar om att barn från 

alla samhällsklasser och ursprung ska få delta i samma gemenskap och att ingen ska avskiljas 

som oönskad (Emanuelsson 2004, s 101-102). En stor del av ensamkommande barns 

inkludering sker i skolan. När ensamkommande barn börjar i skolan, kommer de först till en 

förberedelseklass, med syfte att introducerar dem i svenska skolan och förbereda dem 

språkmässigt. Dessa förberedelseklasser medför idag goda möjligheter till inkludering. 

Klasserna anses ha social trygghet och en hög acceptans där alla ses som en del av gruppen. Ur 

ett längre perspektiv kan en förberedelseklass ses som exkluderade och isolerade. Detta 

eftersom den ofta avskiljer de ensamkommande barnen från de ordinarie klasserna och saknar 

ett deltagande med dem (Nilsson 2015 s. 71-74). 

Fors (2012, s. 114) menar att det finns klasskillnader i alla samhällen som innebär att vissa 

människor har högre maktpositioner och fördelaktigare livschanser än andra. En klasskillnad 

resulterar ofta i att vissa grupper hamnar i ett utanförskap eller en social exkludering. En 

exkludering kan handla om sämre ekonomiska förutsättningar som leder till begränsade 

möjligheter att delta på olika sociala arenor. Det kan även handla om att bli utestängd från 

sociala relationer som begränsar individens levnadsmöjligheter (Sen 2000, s. 3-5). När 

människor blir exkluderade uppkommer känslor av att vara oönskad och annorlunda, detta kan 

leda till att människor medvetet väljer att dra sig undan (Fors (2012, s. 115). 
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Davidsson och Pettersson (2016, s. 19) menar att exkludering kan användas i flera olika 

sammanhang och att det både finns en svag och en stark begreppsanvändning av social 

exkludering. Den svaga begreppsanvändningen fokusera på att förändra den exkluderade 

individen och den starka vänder sig istället mot exkluderade strukturer. Detta synsätt riktar sig 

inte mot individuella insatser utan mot att omfördela samhällets resurser och riva ner strukturen 

som bidrar till exkludering 

Begreppen inkludering och integration kopplas i analysen till de hinder och möjligheter som 

personal kan se med social inkludering. I analysen används begreppet exkluderingen i samband 

med barns ekonomiska förutsättning och hur dessa kan begränsa inkludering på vissa sociala 

arenor. Det ses även som en möjlig konsekvens av de uppdelningar som finns i samhället. 

 

4. Metod 

4.1Val av vetenskaplig teori 

Socialkonstruktivism 

Vi har valt arbeta med socialkonstruktivism som ett perspektiv som präglat vårt synsätt då vi 

tolkat empirin. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har en lång tradition inom 

samhällsvetenskap. En grundpelare i teorin är Karl Marx uttalande om “att vi skapar vår historia 

utifrån de förutsättningar som våra föregångare konstruerat” (Burr 2003, s. 3). 

Socialkonstruktivism är ett vetenskapligt perspektiv som beskriver hur individer skapar sin 

verklighet genom interaktion mellan människor. Berger och Luckmann (1998 s. 54) menar att 

det är betydelsefullt för människor att studera hur verkligheten konstrueras för att kunna förstå 

den. Människan skapar kunskap om verkligheten genom att handlingar upprepas. I upprepandet 

skapas olika mönster och människor tar sig an olika roller gentemot varandra. En människas 

verklighetsuppfattning är aldrig konstant utan i ständig förändring genom möten och kunskap 

med andras människor. 

 

Enligt socialkonstruktivismen skapas en förståelse för hur samhället konstruerar verkligheten, 

sociala problem och kategoriserar personer. Människors syn på sin verklighet kan relateras till 

det som skrivs i media, som i sin tur kan påverka skapandet av individers identitet (Berger & 

Luckmann, 1998 s. 40, 50; Payne 2008, s. 38). För att bygga verkligheter krävs omvärldens 
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hjälp i diskussioner kring kultur, religion och attityder. Genom dessa diskussioner tilldelar 

samhället individer olika egenskaper och delar in dem i kategorier som kan leda till 

konsekvenser för de individer som drabbas (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 85; Backman, 

Gardelli,T Gardelli, V.& Persson 2012, s. 40; Börjesson. 2003, s, 53). 

 

Burr (2003, s. 22) menar att det finns en stark och en svag del av socialkonstruktivism. Den 

starka delen handlar om att individers verkligheter påverkas av samhällets diskussioner. Den 

svaga socialkonstruktivismen bygger istället på att individer själva är aktiva i diskussionen och 

kan skapa och ändra sin verklighet i samråd med sin omgivning. 

Socialkonstruktivismen kan användas för att skapa diskussioner som leder till att individer 

synliggör samhällets sociala problem och skapar möjligheter att vidta åtgärder för att minska 

dem. På detta sätt kan man upptäcka och synliggöra olika områden och problem inom samhället 

som bör lyftas till ytan och diskuteras för att finna lösningar. Det är dock de individer med makt 

som äger diskussionen och som har störst chans att påverka olika situationer (Thomassen 2007 

s.144).   

 

I analysen används detta perspektiv för att tolka betydelsen av interaktioner med andra 

etablerade personer på exempelvis sociala arenor. Den kopplas till den del av analysen som 

behandlar hur ensamkommande barns verklighet konstrueras och påverkas av rasism. 

Socialkontruktivsimen kopplas även till hur personal arbetar för att de ensamkommande barnen 

själva ska få vara aktiva i diskussionen och med detta kunna påverka sin inkludering. 

 

4.2 Val av metod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie som syftar till att förstå personalens beskrivning av sitt 

arbete med ensamkommande barns inkludering, genom att analysera språkliga utsagor och 

interaktioner. En kvalitativ studie har höga krav på forskarens reflexiva förhållningssätt. Det är 

viktigt att resultatet inte speglar forskarens förförståelse och egna värderingar utan att det 

speglar det forskade fenomenet. (Fejes & Thornberg 2009, s.13). Miller & Glassner (2011, s. 

133) menar att forskare som vill förstå och dokumenterar andras förståelse väljer kvalitativa 

intervjuer eftersom det skapar en möjlighet att utforska synpunkter. I detta avsnitt presenteras 

val av metod, urval, genomförande, etiska övervägande och avslutningsvis metodologiska 

överväganden. 
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Syftet med studien är att undersöka hur personal på HVB berättar om sitt arbete för att inkludera 

ensamkommande barn i samhället. Genom att utföra intervjuer och analysera detta har syftet 

uppnåtts. Personalens beskrivning av sitt arbete gav en viktig empirisk grund för vidare analys 

som bland annat tillkom genom möjligheten att ställa följdfrågor och öppna frågor vilket 

skapade en variation i materialet. Holstein och Gubrium (2011, ss. 156-158) tar upp öppna 

frågor. De menar att öppna frågor kan resultera i svar som grundar sig i deltagarnas egna 

upplevelser. Den person som utför intervjun kan tillsammans med deltagaren bidra till en 

utveckling av svaren genom att ställa följdfrågor. 

 

4.3 Urval 

En urvalsmetod i den kvalitativa forskningen som studien utgått från är det målinriktade urvalet. 

Att göra ett målinriktat urval betyder att forskaren väljer ut ett fåtal intervjupersoner som har 

betydelse för de frågeställningar som ska besvaras i studien (Bryman 2011, s. 392).  Studiens 

urval är ett målinriktat urval med personal som arbetar på HVB. Deltagarna består av åtta 

personal som arbetar på tre olika HVB med ensamkommande barn i södra Sverige, de är både 

män och kvinnor, men övervägande kvinnor. Våra intervjupersoner är avidentifierade för att 

hålla dem anonyma.  Utbildningsnivån och erfarenhet varierar från behandlingspedagog, 

undersköterska, socionom och vissa saknar eftergymnasial utbildning, några av dessa har 

tidigare erfarenheter av arbete på HVB.  De intervjuade har arbetat med ensamkommande 

mellan åtta månader till fyra år. Antalet barn som bor på de olika HVB variera mellan 10- 20 

barn. Likaså varierar personaltätheten något och skiftar mellan en till två personer per 

arbetspass. Alla boenden består av sex anställda och vikarier utöver detta, dock har ingen av 

dessa deltagit i studien. För att inte avslöja identitet på de personer som medverkar i har de 

figurerade namn i analysen. 

 

Det finns många nyckelpersoner som är betydelsefulla för ensamkommande barn såsom god 

man och handläggare. Dock har en avgränsning gjorts till att enbart utföra intervjuer med 

personalen som arbetar närmast barnen på HVB. Med ett sådant arbetssätt fick vi möjlighet att 

samla in material som vi behövde för att analysera personalens berättelser. Med hjälp av ett 

annat urval hade andra synvinklar kunnat presenteras så som ledningens syn på organisatoriska 

hinder och möjligheter. De intervjuade har bestått av flera nationaliteter och var till största del 
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av kvinnor. Det kan ha påverkat resultatet i en riktning, hade studien haft en mer jämlik andel 

kvinnor som män kanske resultatet hade sett annorlunda ut. 

4.4 Genomförande 

Nedan följer en presentation om hur studien har genomförts inför, under och efter intervjuer. 

När vi gemensamt kommit fram till att vi ville använda intervjuer som metod tog vi kontakt 

med olika HVB. En intervjuguide utformades med 14 frågor (bilaga 2) som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2011, s. 134). Fyra HVB kontaktades och 

tillfrågades om att medverka i studien. Av dessa svarade tre HVB att det ville medverka och ett 

HVB besvarade inte vår förfrågan. Vi bokade sedan intervjutider med de tre HVB som ville 

medverka. Efter detta skickades ett missivbrev (bilaga 1) ut med en förklaring av studiens syfte 

och ändamål. Vi valde att inte skicka ut vår intervjuguide före intervjutillfället, då vi ville ha 

spontana svar och möjlighet till en öppen dialog. Intervjuerna pågick under en tidsperiod på två 

veckor och ägde rum på personalens arbetsplats, med undantag för två intervjuer som utfördes 

på ett café. Genomförandet problematiserades av att två deltagare ombokade sina intervjutider, 

detta fördröjde genomförandet och drog ut på processen.  

Väl på plats informerades intervjupersoner om studiens syfte och de fick lämna samtycke 

(bilaga 3) till att spela in samtalet. Detta sågs inte som något problem i någon intervju. 

Anledningen till att intervjuerna spelades in var att möjliggöra en koncentration på deltagarnas 

berättelse och för att sedan i lugn och ro kunna bearbeta materialet och minska risken för bortfall 

av viktiga delar. De frågor som vi ställde utgick från intervjuguiden (bilaga 2) och 

kompletterades med följdfrågor. Ett problem som vi upplevde i samband med intervjun var att 

några deltagare inte förstod begrepp som användes i frågorna. Vid dessa tillfällen försökte vi 

kortfattat att förklara begreppen för att inte påverka deras syn och styra materialet i någon 

riktning. Det är svårt att med säkerhet veta hur väl vi lyckades med detta. 

 

Efter intervjun satte vi oss ner var och en för sig och började transkribera det insamlade 

materialet. Bryman (2011, s. 116) skriver att det är viktigt att transkriberingen blir av en 

likvärdig karaktär med det som deltagarna har förmedlat. Det transkriberade materialet delgavs 

sedan varandra. När vi delgav varandra det insamlade materialet började vi se olika samband 

bland våra intervjupersoners berättelser. Det var betydelsefulla uttalanden och andra 

återkommande begrepp som kunde kopplas till våra frågeställningar. Vi satte oss gemensamt 

och jämförde de intervjuades svar för att finna olika likheter och skillnader. Efter detta 



19 
 

grupperades intervjupersonernas svar in i olika teman för att underlätta strukturen och skapa en 

röd tråd genom arbetet. Dessa är påverkade av de frågor som vi ställde i intervjun och därmed 

påverkad av vår intervjuguide (bilaga 2). Hade vi skapat en annorlunda intervjuguide med andra 

frågor hade de teman som framkommit kunnat se annorlunda ut. Vid arbetet med att söka efter 

teman, hade vi teorin och tidigare forskning nära tillhands för att hitta relevanta och betydande 

teman utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter.  Dessa teman namngavs sedan till: 

inkludering, hinder med social inkludering, möjligheter med social inkludering samt skola och 

fritidsaktiviteter.  

 

Efter detta granskade vi våra valda teman för att jämföra dem med varandra än en gång. Detta 

för att kunna se om våra intervjupersoners olika svar kunde placeras i någon utav de olika teman 

som framkommit. Genom att flera gånger gå igenom den insamlade empirin började vi kunna 

se kopplingar mellan våra intervjupersoners svar och våra valda teman. Efter denna upptäckt 

valde vi att sätta underrubriker på varje tema för att strukturera vår analys och upprätthålla en 

röd tråd. Även dessa underrubriker granskades och jämfördes eftersom de skulle passa och 

beröra det specifika fenomenet som studien avsedde att söka. Genom detta sätt att arbete 

framkom relevanta teman och underrubriker som kunde besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det sammanställda resultatet kopplas därefter till studiens teori och tidigare 

forskning (Bryman, 2011, s. 116) Vi är medvetna om att analysen är påverkad av de teman som 

gemensamt valdes, hade andra teman fått prägla analysen hade ett annat resultat kunnat 

framkomma. 

 

Utifrån dessa teman påbörjades en analys och ett resultat. När vi placerat citat som passade 

under rubriker försökte vi belysa svaren utifrån tidigare forskning och de valda teorierna om 

symbolisk interaktionism, inkludering och exkludering. Vi hade även under transkriberingen 

hittat relevanta kopplingar i den insamlande empirin och valet av den vetenskapliga teorin om 

social konstruktivism. Med hjälp av dessa kunde vi se personalens berättelse ur olika perspektiv 

och se möjliga konsekvenser med deras arbete. 

 

Under första bearbetningen med analysen skapade vi små sammanfattningar som under arbetets 

gång benämnde med x1, x2, x3 och så vidare. Dessa omarbetades flera gånger under analysen 

process och placerades i början av varje underrubrik för att skapa en röd tråd genom arbetet. 

Samma x sattes sedan samman och utgör den sammanfattning som följer i diskussionen.  
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4.5 Beskrivning av intervjupersoner 

Vi kommer här att presentera de boendestödjare som medverkat i intervjuer. Vi använder 

fingerade namn då vi benämner dem, det är allstå inte deras riktiga namn som används i 

beskrivningen nedan. De kommer inte heller omnämnas med ursprung, ålder eller utbildning, 

detta för att skydda deras anonymitet. Dock benämner vi om de har en eftergymnasial 

utbildning eftersom vi senare i avslutet resonerar kring utbildningens relevans. 

 

Bea - boendestödjare från en stor kommun, saknar eftergymnasial utbildning 

Anna- boendestödjare från en liten kommun, har eftergymnasial utbildning 

Siri- boendestödjare från en liten kommun, har eftergymnasial utbildning. 

Bengt- boendestödjare från stor kommun, saknar eftergymnasial utbildning. 

Roger- boendestödjare från en stor kommun, saknar eftergymnasial utbildning. 

Magdalena- boendestödjare från en lite kommun, har eftergymnasial utbildning. 

Karin- boendestödjare från en stor kommun, har eftergymnasial utbildning. 

Rebecka- liten kommun, saknar eftergymnasial utbildning.                 

 

4.6 Ansvarsfördelning 

Under uppsatsarbetet har vi författare strävat efter att arbeta tillsammans i så stor utsträckning 

som möjligt. Vad gäller val av metoder har vi gemensamt diskuterat och reflekterat fram vårt 

val. Problemformulering och syfte med tillhörande frågeställningar har vi arbetat fram 

tillsammans. Resultatredovisning, analys samt diskussion har vi båda haft lika stort ansvar för 

då vi ansåg att båda två hade lika mycket tankar och reflektioner kring dem. Det analytiska 

arbetet har genomgående utförts gemensamt, eftersom vi bor på olika orter har detta arbete till 

stor del skett genom google drive. Under tiden har vi samtalat och diskuterat studien på telefon. 

och regelbundet mötts upp i Växjö för att gemensamt arbeta igenom studien. 

 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 



21 
 

Validitet, reliabilitet och överförbarhet är begrepp som ofta används inom 

samhällsvetenskaperna för att granska kvalitén i studien (Bryman 2011, s. 450). 

 

4.7.1 Validitet 

Validitet inom en studie kan definieras genom att mäta eller undersöka det som sägs. För en 

forskare är det viktigt att tänka igenom om undersökningsmetoden kommer besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Dessutom spelar val av teoretiska perspektiv en viktig roll inom 

validitetsbegreppet, eftersom forskningsfrågor kan besvaras på olika sätt beroende på vilka 

teorier som används (Denscombe 2009, s. 425). Tidigare forskning, metod och teori är valda 

med avsikt att besvara syfte och frågeställningar. Intervjuerna är inspelade och noggrant 

transkriberade för att öka validiteten och spegla personalens beskrivningar av deras verklighet. 

 

4.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitligt det insamlade materialet är. För att få en hög 

reliabilitet ska samma studie kunna genomföras vid ett annat tillfälle och tidpunkt av en annan 

forskare och ge samma resultat (Bryman, 2011 s. 353). Det kan finnas svårigheter i att 

upprätthålla en hög reliabilitet i studien, då resultatet kan ha påverkats av de förutsättningar 

som idag finns hos de HVB som studerats. En verksamhet är i ständig förändring genom att ny 

personal tillkommer och nya riktlinjer utformas. Intervjupersonerna kan även ändra sina åsikter 

om saker och ting övertid. Resultat i studien speglar de berättelser som de intervjuade har och 

kan inte ses som generell bild för all personal på HVB. Det är möjligt att analysen kan användas 

i en annan miljö, men det är svårt att säga om resultatet skulle återskapa. 

 

4.7.3 Överförbarhet 

Överförbarhet är enligt Bryman (2011, s. 355) svårt att uppnå i kvalitativa studier, då man söker 

efter ett djup i materialet och inte som i en kvantitativ metod efter en bredd. Överförbarhet 

handlar om ett resultat kan överföras i andra miljöer och situationer eller inte. Studiens urval 

består av åtta intervjupersoner, deltagarna är såväl kvinnor som män i olika åldrar och med 

olika tidigare erfarenheter. Då vårt resultat inte är i någon stor omfattning utan berör en liten 

grupp är det svårt att använda vårt resultat på andra grupper. Dock menar Basic (2013, s. 8) att 

en studies överförbarhet kan prövas genom att använda analysen på andra liknade fält. Studiens 



22 
 

överförbarhet kan utifrån detta prövas genom att använda slutsatserna i en studie som rör 

personal på andra institutioner. 

 

4.8 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att tänka igenom möjliga etiska dilemman som 

kan komma att uppstå. Då intervjuer genomförts med personal på HVB som berättat om sitt 

arbete med ensamkommande barn kan det utifrån Andersson och Swärd (2008, s. 236) innehålla 

maktelement och belysa samhällsproblem som kräver etiska övervägande. 

Trots att uppsatsen inte berör minderåriga, känsliga personuppgifter eller personuppgiftslagen 

(SFS 2003:460) som kräver en etikprövning, är det viktigt att visa etisk hänsyn och respekt 

gentemot människans värde. I våra intervjuer har det förekommit att ensamkommande barn 

benämnts med namn, dessa har redan i transkriberingen avidentifierats så att ingen utomstående 

ska kunna identifierat dem. Diskussioner har förts om att bilden som personalen presenterar 

kanske inte stämmer överens med de ensamkommande barnens bild av sin situation. 

 

Vi har även diskuterat om personalen kan ha egna motiv att dölja vissa delar av sitt arbete och 

synliggöra andra. Studien berör enbart personalens syn och inte de HVB placerade barnens. 

Det kan även finnas en problematik i intervjuer med personal som att de saknar eftergymnasial 

utbildning riktad mot HVB eller tidigare erfarenhet. Den skiftande utbildningsnivån och 

tidigare erfarenhet kan påverka de svar vi fått. De kan även haft som avsikt att dölja sin 

verksamhets brister, huruvida deras svar är baserade på önsketänkande eller faktiska 

omständigheter är fenomen som vi med säkerhet aldrig kan veta. Det är viktigt att förstå att det 

material som studien presenterar, representerar de intervjuades syn och inte kan ses som en 

generell syn för alla som arbetar med HVB placerade barn. För att öka studiens validitet och 

reliabilitet har en neutral ställning försökts hållas i tolkningen av empirin och inte låta 

personliga faktorer, så som egna åsikter genomsyra arbetet. 

Eftersom intervjuer innebär en direktkontakt med personal på HVB måste de fyra 

forskningsetiska principerna som Gustafsson, Hermerén, Petterson (2011, s. 15-25) tar upp 

följas. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav. 

Informations- och samtyckes kravet innebär att de som intervjuas ska känna till studiens syfte 

och få möjlighet att samtycka till det. De ska själva få bestämma över sin medverkan och 

närsom kunna avbryta det. 
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Dessa båda krav genomfördes både muntligt och skriftligt genom att dela ut ett missivbrev 

(bilaga 2) som tydligt informerar om studiens och dess syfte. Deltagarna har även fått skriva 

under en samtyckesblankett (bilaga 3) där de informerats skriftligt om att de när som kan välja 

att hoppa av studien. Samma information har även förmedlats muntligt. 

Konfidentialitet- och nyttjandekravet innebär att den insamlade data ska försvaras säkert, så att 

ingen utomstående kommer åt det och att den insamlande informationen endast får användas i 

forskningssyfte (Gustavsson et. al 2011, s. 15-25). I studien har dessa krav uppfyllt genom att 

avidentifiera intervjupersoner redan vid transkribering, som ofta skett i direkt anslutning till 

intervjun. Detta för att inget material ska kunna identifieras av utomstående. Det inspelade 

materialet har förvarats inlåst så att inga obehöriga kan ta del av det, när uppsatsen är 

examinerad kommer materialet att förstöras. 

 

4.9 Metodologiska övervägande 

För att få möjlighet att ställa djupgående- och följd frågor valdes intervjuer som metod för att 

samla in empiriskt material. En nackdel med att använda sig av intervjuer som metod, är att 

intervjuaren omedvetet kan råka påverka sitt tonfall eller sättet att ställa frågor (Millner & 

Glassner 2011, s.135). Det finns en möjlighet att detta sker genom omedvetet kroppsspråk eller 

genom mer intresserade följdfrågor som styr samtalen i någon riktning. Det är aspekter som vi 

i sådant fall inte kunnat identifiera. Vi är medvetna om att det sätt vi ställt våra frågor på kan 

påverkat våra svar. För att undvika det har öppna frågor använts och vi har försökt att inte leda 

samtalet i någon riktning. Millner & Glassner 2011, s.134) menar att det finns en möjlighet att 

de intervjuade svara på frågor med hjälp av välbekanta svar snarare än att ge meningsfulla 

insikter och deras subjektiva uppfattning. I syfte att motverka att de intervjuade bli påverkade 

av oss har vi försökt att vara objektiva under intervjun och inte värdera det som framkommit. 

Dessutom förklarade vi kortfattat och enkelt i de fall deltagarna behövde hjälp med att förstå 

någon fråga. 

Andra möjliga metodval har i ett tidigt stadie övervägts. Ett alternativ var att utföra 

observationer hos personal på HVB, för att med egna ögon få en bild av hur personal arbetar 

med ensamkommande barns inkludering. Då vi eftersökte att kunna ställa följdfrågor för att 

skapa en variation i det insamlade materialet ansågs intervjuer som en mer lämpad metod att 

använda. Ett annat övervägande var att utför en kvantitativ studie men eftersom vi eftersökte 
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att få personlig kontakt och möjlighet att ställa öppna och följd frågor ansåg denna metod inte 

lämplig för att uppnå studiens syfte. 

 

Nyttan med studien är att skapa en medvetenhet hos personal kring inkludering. Detta så att 

personal kan hittar nya vägar till inkludering på sina arbetsplatser och även upprätta olika 

rutiner för att motverka att stötta på hinder i arbetet. Det är viktigt att förstå att de hinder som 

framkommit inte kan ses som de enda hinder som HVB personal möter, det är de hinder som 

vi valt att fokusera på. Utöver dessa framkom det fler hinder som vi inte haft möjlighet att 

analysera. Det är även viktigt att tydliggöra att det är personalens syn på arbetet som 

presenteras. 

 

Något som eventuellt hade kunnat stärka vår studie och öka dess trovärdighet är intervjuer med 

ensamkommande barn. Det hade kunnat skapa en förståelse för hur de upplever de olika 

vägarna mot social inkludering. Dock hade detta kunnat bli problematiskt utifrån etiska aspekter 

då ungdomarna oftast är under 18 år, vilket kräver en etikprövning som skulle vara för 

tidskrävande och studien skulle inte kunna färdigställas i tid. Vi har en förståelse för att urvalet 

kan ha påverkat resultatet. Med ett annat urval i form av godman, handläggare eller enhetschefer 

hade vårt resultat kanske fått ett annat utfall. Vi har dock under processen gång varit eniga om 

att det är personalens syn som ska stå i fokus och därför valt att avgränsa oss till enbart 

intervjuer med denna målgrupp. 

 

 

5. Analys 

Nedan presenteras delar av den empiri som framkommit i intervjuer med personal som deltagit 

i undersökningen. Empirin är analyserad med hjälp av tidigare forskning som berör personalens 

arbete med ensamkommande barn och teorier om symbolisk interaktionism och social 

inkludering/ exkludering. Vi har även valt att använda oss av den valda vetenskapliga 

perspektivet om social konstruktivism när vi analyserat vår empiri.   

 

Eftersom intervjupersoner benämner ensamkommande barn som ungdomar kommer vi använda 

oss av denna benämning i analysdelen. Respektive rubrik samt underrubrik kommer kort 

inledas med en sammanfattning av stycket för att skapa en tydlig struktur i analysen. Dessa 
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sammanfattningar kommer sedan användas i vårt avslut där de kommer kopplas till reflektioner 

och tankar kring ämnet. 

 

Under intervjun berättade personal om hur de ser på ett arbete med social inkludering. 

Deltagarna svarade på denna fråga med hjälp av hur de på olika sätt att arbetar med inkludering 

i varierande grad. I samtalen med personalen berättar de om förutsättningar med social 

inkludering och kopplar detta till hinder och möjligheter i sitt arbete. Vi har därför använt oss 

av teman: Inkludering, hinder med inkludering, möjligheter med inkludering, skola och 

fritidsaktiviteter.  

 

5.1 Inkludering 

“Inkludering för mig handlar om att inkludera alla. Det kan vara en sak som att 

känna till sina rättigheter och känna sig trygg i kontakter och relationer. Det handlar 

om att känna fler människor än bara personal och andra på boendet, att vara 

medräknad på något sätt. Jag tänker att det hör ihop med integration”. 

 

Ovanstående citat är hämtat från intervjun med Annas som berättar vad inkludering innebär för 

henne. Beskrivningen av inkludering bygger på allas lika rätt till deltagande (Vislie 2003, s. 

18). För att skapa en inkludering för ungdomar på HVB är personal betydelsefull, de kan genom 

sitt sätt att arbeta möjliggöra en inkludering. Dock kan detta arbete kompliceras av de konflikter 

som finns i samhället kring invandring och påverka möjligheterna till inkludering 

(Emanuelsson 2004, s. 105; Aytar 1999, s. 19, 20, 24). För att motverka de konflikter som finns 

berättar Anna att personalen behöver skapa möten mellan etablerade personer och ungdomar 

på HVB. Hon berättar att detta kan skapa en bild av varandra som inte bygger på antaganden. 

Anna återger att möten kan skapa förutsättningar för ungdomen som leder till att de utvecklar 

en kunskap om det svenska samhället och känner sig som en del av en gemenskap. Även Roger 

tar upp begreppet inkludering och berättar: 

 

“Det handlar om att alla ska få vara med och ha samma förutsättningar att vara en 

del av ett samhälle, ungdomarna behöver själva vara delaktiga i processen för att 

bli inkluderade”. 
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Roger menar att ungdomarna själva behöver vara aktiva för att kunna påverka sin inkludering, 

vilket även Burr 2003, s.12 tar upp och menar att individer skapar en verklighet genom att själva 

vara del av diskussionen, detta benämner hon som den svaga socialkonstruktivismen. 

Magdalena däremot att tveksam till om det räcker med att ungdomarna själva är delaktiga 

i inkluderderingsprocessen. Hon menar att samhället behöver vara en del i processen för att 

möjliggöra en inkludering, Magdalena berättar: 

 

”Inkludering kan ske genom att ungdomarna får vara en del av 

inkluderingsprocessen men samhället behöver även vara delaktiga i en inkludering.  

Jag tror att ungdomarna känner sig exkluderade annars. Det är viktigt att man 

inkluderar ungdomarnas kulturer från hemlandet men ungdomarna behöver även 

anpassa sig till den nya kulturen i Sverige och få lära sig svenska koder och regler” 

 

Magdalenas citat ovan kan ses som en kombination mellan den starka och svaga 

begreppsanvändningen av exkludering (Davidsson och Pettersson (2016, s. 19). Ungdomen 

behöver anpassa sig efter svenska normer och själv medverka för att inte bli exkluderade. Det 

behöver även ske en förändring från samhälle. Förändring på samhällsnivå kan medföra 

minskad exkludering av ungdomar, detta kan ske genom att samhället är mer öppet till 

ungdomens traditioner och kulturer. Genom att arbeta med att motverka både individuella 

hinder och hinder från samhället skapas bättre förutsättningar för att ungdomen att bli 

inkluderad.  

 

Både Roger och Magdalena ser olika hinder som gör de svårt för dem att arbete med 

inkludering. Deras beskrivningar skiljer sig då Roger berättar mer om hur ungdomen ska föras 

in i sammanhang och därmed vara den som anpassar sig. Magdalen menar att det måste ske en 

anpassning utifrån individen och att även samhället behöver anpassa sig till ungdomen. 

 

5.2 Hinder i arbetet med social inkludering 

Personalen ser flera förutsättningar med en social inkludering i sitt arbete, de menar att det finns 

hinder som behöver överbryggas för att de ska kunna arbete med att inkludera ungdomar i 

samhället.  Nedanför presenters de hinder som personalen berättar om utifrån utvalda 

underrubriker.  
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5.2.1 Sorg, ensamhet och trauma 

Det första hindret som personal beskriver i sitt arbete med social inkludering är sorg och saknad 

efter anhöriga. Sorgen kan leda till att personal upplever svårigheter att motivera ungdomen till 

att delta i aktiviteter. Ungdomen kan välja att ta avstånd från relationer och lever i ensamhet, 

vilket kan påverka dennes identitet och självkännedom. Karin som arbetar som boendestödjare 

på ett av de HVB där intervjuerna genomfördes beskriver att sorg kan vara ett hinder som 

begränsa personalens arbete för en ökad inkludering: 

 

“Det är mycket sorg och smärta, antingen från hemlandet eller från trauman som 

uppstått längst vägen. Det är svårt för de vill inte prata om det, de håller allt inom 

sig”. 

 

Sorgen som ungdomen har skapar en ensamhet som inte handlar om brist på människor omkring 

dem, utan om ett avstånd till nära relationer som föräldrar och syskon. Betydelsen av nära 

relationer kan kopplas till begreppet de signifikanta andra. Begreppet består av föräldrar och 

syskon som har en betydelsefull roll i att hjälpa ungdomen att bygga sin självuppfattning och 

identitet (Hilte 1996, s.52; Hewitt, 1981 s.52). Då ungdomen separerats från sina föräldrar och 

saknar nära relationer, kan personalen bli ungdomens signifikanta andra. Personalen blir genom 

detta betydelsefulla för ungdomens uppbyggnad av en identitet och självkännedom. I de 

situationer som ungdomen inte skapar dessa nära relationer kan ungdomens utveckling av jaget 

påverkas negativt, detta påverkar även ungdomens självkänsla och självfattning (Hewitt 1981 

s. 52, 141-144). 

I Karins citat ovan framgår det att sorg och ensamhet leder till att ungdomen avskärmar sig från 

personal och andra relationer och stänger in sig. Detta försvårar personalens möjlighet att vara 

ungdomens signifikanta andra och att stötta dem i uppbyggnaden av deras identitet. 

Resonemanget ovan visar att sorg kan leda till en sämre självkänsla och skapa en osäkerhet som 

kan leda till att ungdomen själv ses som ett hinder för inkludering. 

 

För att motverka att de hamnar i en situation där de själva bli ett hinder för social inkludering 

är det betydelsefullt att personal har en förståelse för det som ungdomen har gått igenom och 

försöker hjälpa denna med att bearbeta traumatiska händelser (Kohli 2006, s.707-721). Detta 



28 
 

kan personal göra, genom att bekräfta och lyssnar på den (Brendler-Lindqvist 2004, s. 52). Då 

personal ger av sin tid skapas möjligheter för ungdomen att öppna upp sig och berätta saker om 

sig själv. Detta problematiserar Magdalena när hon berättar att sorg är en av de svåraste 

utmaningarna med arbetet: 

 

”Jag känner ibland att det blir dumt när de berättar för efteråt skäms de. Det var så 

en gång när en kille väl berättade vad det var som tyngde honom och när han visste 

att jag visste, tog det lång tid innan han såg mig i ögonen igen, det syntes att det var 

jobbigt att jag visste”. 

 

Det kan vara problematiskt för personal att hjälpa ungdomen att bearbeta traumatiska händelser, 

men de kan göra detta genom att stötta och lyssna på ungdomen (Brendler-Lindqvist 2004, s. 

52). Då det finns brister i relationen mellan personal och ungdom blir personalen inte 

ungdomarnas signifikanta andra. Det kan påverka ungdomens självuppfattning, något man kan 

ana i citatet ovan (Hewitt 1981 s. 141-144). I samtal med Anna är det synligt att hon inte är enig 

med Magdalena, hon har uppmärksammat att relationens blir bättre utifrån hur öppen 

ungdomen vågar vara med henne. Hon kan se en mer intim relation till de ungdomar som delat 

med sig av sin historia.  

 

Sorg och saknad är hinder som Karin, Magdalena och Anna berättade om som försvårar deras 

förutsättningar i arbetet med social inkludering. Karin och Anna menar att sorgen behöver 

bemötas för att de ska kunna bedriva ett arbete med social inkludering. Om de inte bemöter 

sorgen kan det övriga arbetet blockeras genom att ungdomen sluter sig och håller sig på sitt 

rum. Magdalena berättar tvärtemot att det kan uppstå svårigheter i relationen om personal 

känner till intima delar av ungdomens historia. Dessa hinder är inget som Siri, Bengt, Bea och 

Roger tar upp under sina intervjuer. Bengt och Bea tog istället upp utanförskap som ett hinder 

i sitt arbete. 

 

5.2.2 Utanförskap 

Ungdomar på de HVB där vi utfört våra intervjuer beskrivs främst ha relationer med andra 

nyanlända och har svårigheter att skapa kontakt med personer utanför den egna gruppen. Detta 

leder till att gruppen lever i ett utanförskap som dessutom påverkar deras kunskap om svenska 
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normer. Under intervjun med Bengt framkom att flera ungdomar till stor del endast umgås med 

andra nyanlända och att de har svårigheter att skapa relationer med personer utanför den egna 

gruppen: 

 

“Jag tror att de känner sig ensamma trots att de har oss. De har varandra och bildar 

tillsammans med vänner och oss en slags familj. Jag har aldrig under mina tre år 

som jag arbetat sett en svenskfödd kompis på besök, utan det är vänner från andra 

boende, de tycker att det är svårt att få kontakt med “svenskar”. 

 

Ungdomens brist på relationer med personer utanför den egna gruppen kan påverka hur deras 

identitet utvecklas och skapas genom interaktion med andra. Denna interaktion formar även 

deras kunskap om världen (Hilte 1996, s. 52). Eftersom ungdomarnas identitet och kunskap om 

den sociala världen formas i interaktion med andra nyanlända kan de utveckla en mindre 

förståelse för det svenska samhället. 

 

Då gemenskapen inom gruppen bygger på ett ömsesidigt beroende, där deltagarna utgår från 

liknande förutsättningar kan gemenskapen ses som en integrerad miljö (Aytar 1999, s. 19, 20, 

24). Ungdomen blir inom gruppen med andra nyanlända inte utpekad som annorlunda, en 

möjlig påföljd kan vara att ungdomen själv föredrar att umgås med personen inom samma grupp 

och väljer att inte inkluderas med andra (Sen 2000, s. 3-5). 

Bea berättar i intervjun om utanförskap, att det kan leda till att ungdomen inte vill delta i 

aktiviteter. En exkludering skapar känslor av att vara oönskad och annorlunda och kan leda till 

att ungdomen väljer att dra sig undan (Fors 2012, s.115). Med hänsyn till hur ungdomens sociala 

nätverk beskrivs är de utifrån personalen beskrivning en exkluderad grupp i samhället (Aytars 

1999, s.24). Det behöver dock inte innebära att ungdomen själv upplever sig som en del av en 

exkluderad grupp. Det är möjligt att de kommer ur ett sammanhang där exkluderade grupper 

har helt andra förutsättningar än de har i Sverige och därmed inte kan se det utanförskap som 

studien identifiera.  

 

Bengt och Bea berättar om utanförskap som ett specifikt hinder som skapar sämre 

förutsättningar för personal att arbeta med social inkludering. Utanförskapet benämndes i 

samtliga intervjuer men inte lika ingående. Roger berättar att han tror att ungdomarna känner 

sig utanför till en vis del men att de ändå har varandra och i den gemenskapen är de inte utanför. 
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Anna ser utanförskap som ett hinder med betonar även att organisationen kan skapa svårigheter 

i arbetet med en social inkludering. 

 

5.2.3 Organisatoriska svårigheter 

Ett annat hinder som flera deltagare tar upp är svårigheter med organisationen bakom HVB och 

hur detta kan skapa hinder i inkluderingsprocessen. Dessa svårigheter uppkommer då det saknas 

en strukturerad plan för hur integrering ska gå tillväga. Det finns även en problematik med 

arbetsgrupper som inte är konsekventa och eniga. Boendestödjare Anna berättar under sin 

intervju om organisatoriska hinder som försvårar arbetet med social inkludering: 

 

“Just nu känns det som vi jobba för dagen och löser det nödvändiga. Vi behöver 

jobba mer långsiktigt strukturerat och med mål. Vi skulle behöva ha en anställd som 

bara arbetar med integrering och skapa kontakter. Många säger att vi inte kan 

integrera dem utan att det är deras eget ansvar” 

 

Anna uppger att det saknas en ordentlig plan från alla håll för att integrering ska ske medvetet 

och strukturerat Hon tror att flera av de hinder som berör organisationen skulle kunna lösa 

genom att anställa en person som sedan samordnar alla relationer med olika aktörer i samhället. 

Anna uttrycker ett starkt engagemang för integration och identifierar behovet av ett strukturerat 

integrationsarbete för ungdomar på HVB. Det verkar som att Anna använder diskussioner i sin 

arbetsgrupp för att synliggöra behovet av en integrationsplan och via detta skapa lösningar på 

problem som uppkommer (Thomassen 2007 s.144). 

Även Magdalena som arbetar på ett av de HVB som medverkar beskriver ett organisatoriskt 

problem som uppstår när arbetsgruppen inte är enad och konsekvent i regler och rutiner. Genom 

att viss personal följer regler och andra ser mellan fingrarna bli de utpekade som de “onda” och 

de “goda”. Detta kan förstås genom att ungdomen konstruerar en bild av personalen som 

antingen är positiv eller negativ (Burr 2003, s.3). 

 

Att bli utpekad som de onda och goda kan skapa en irritation i arbetslaget. Ett arbetslag som 

inte är eniga och följer samma riktlinjer har en negativ inverkan på arbetets förutsättningar 

(Melnick et al. 2006, s. 280-281; Chaple och Banks 2006, s. 280-281). De organisatoriska 

problemen som återgetts av personal bör även ses från aspekten att det skett en stor ökning av 



31 
 

ensamkommande barn som kommer till Sverige (Migrationsverket 2016) och att detta kan 

påverka de organisatoriska förutsättningar som bildar sämre premisser i personalens arbete. 

Anna och Magdalena berättar att organisatoriska svårigheter kan leda till att personal inte har 

förutsättningar att arbete med en inkludering. Vilket kan medföra att ungdomarna istället 

hamnar i en exkludering. Detta kan leda till att ungdomarna får sämre förutsättningar senare i 

livet när de ska in arbetslivet och hitta en bostad (Fors, 2012 s.114). 

 

Anna och Magdalena identifierar organisationen som ett hinder i arbetet med social inkludering. 

Anna berättar att problem inom organisationen kan skapa sämre förutsättningar för att 

personalen ska kunna arbeta med en inkludering och att en möjlig affekt är att ungdomen 

hamnar i exkludering. Varken Siri eller Bengt berörde organisatoriska hinder i 

intervjusamtalen. 

 

5.2.4 Rasism   

Personalen berättar även om hinder utifrån samhället, i form av fördomar och rasism. I samband 

med rasism blir ungdomar kategoriserade och tilldelas negativa egenskaper, som kan leda till 

att de självmant väljer att umgås med människor ifrån samma kultur och avstår från att 

inkluderas med andra. Samhället behöver arbeta mot den ökade rasismen genom att förändrar 

exkluderande strukturer. I intervjun med Rebecka diskuterades hinder som personalen möter 

utanför samhället: 

 

“I samhället stöter man ständigt på hinder med inkludering. I form av rasistiska 

påhopp och negativa antydningar om ungdomarna”. 

 

Rebecka berättar att hon upplevt rasism och fördomar mot ungdomarna både genom blickar 

och anonyma inlägg på internet. Hon har uppmärksammat rasistiska påhopp mot ungdomarna 

som grupp, det kan tolkas som kategoriseringar som tilldelar ungdomarna negativa egenskaper 

(Backman et. al 2012, s.40). Konsekvenserna av detta kan bli att ungdomen slutar skapa 

relationer med “svenskar” och väljer att umgås med människor från den egna kulturen, där de 

bli accepterade. Det kan skapa uppdelningar i samhället och medför en okunskap om andra 

grupperna. Ett möjligt utfall av detta kan vara att människor skapar egna föreställningar om 

ungdomarna som kan vara felaktiga. 
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Rebecka berättar om en händelse där kategoriseringen blev synlig. Boendet blev sponsrad med 

biljetter till en match och klubben fick efter matchen utstå rasistiska påhopp som hade 

upprinnelse i att idrottsföreningen gav biljetter till ungdomarna. Allmänhetens bild av 

nyanlända ungdomar kan vara påverkad av medias rapportering av gruppen (Berger & 

Luckmann 1998, s. 40, 50). Medias bild har ofta en negativ tonsättning som kan leda till ökade 

konflikter kopplade till invandring och skapa en rädsla för ensamkommande barn. Detta 

särskiljer dem som annorlunda och oönskade och skapar en exkluderande miljö (Emanuelssons 

2004, s. 101-102). Detta resonemang stärks av Siri berättelse. Hon beskriver att rasism leder till 

att ungdomarna sluta skapa kontakter utanför den egna gruppen och istället i större grad sluter 

sig till personer som ingår i deras egen grupp. Eftersom ungdomarna utifrån Siris berättelse inte 

i en större utsträckning har kontakt med andra personer utanför den egna gruppen, blir dessa 

grupper utanför påverkade. Det sker då deras generaliserande andra skapar åsikter om 

ensamkommande barn (Hewitt 1981 s. 52, 141-144) utan att ha personliga möten med dem och 

därmed baserar åsikter på vad de hör om gruppen ensamkommande barn och inte på faktiska 

möten med dem. 

 

För att minska risken att samhället skapar negativa antydningar om dessa ungdomar behövs 

omvärldens hjälp genom att låta människor i samhället vara delaktiga i diskussioner kring 

invandrare och ungdomar på HVB. Dessa diskussioner kan påverka ungdomens verklighet 

beroende på hur diskussionerna förs, om de är positiva eller negativa (Burr 2003,s. 22; Alvesson 

& Sköldberg 2008, s. 85; Börjesson. 2003, s, 53). Genom positiva diskussioner om ungdomarna 

kan människors bild av dem förändras och bidra till en större möjlighet för inkludering. Siri 

återger i sin intervju att samhället måste arbeta mot den ökade rasismen: 

 

“Samhället måste arbeta hårdare med att skapa en sammanhållning bland 

medborgare, där vi har grundtron att alla är lika värda och att alla för vara med”. 

 

Med hjälp av den starka begreppsanvändningen av exkludering kan samhällets resurser 

omfördelas och riva ner strukturer som bidrar till exkludering (Davidsson och Pettersson 2016, 

s. 19). Samhället bör ge människor möjlighet att skapa en bild av ungdomarna. Det kan leda till 

ökade förutsättningar för en inkludering med andra människor. Det kan förbättra de 

förutsättningar som ungdomen har att bli en del av ett integrerat samhälle, där de befinner sig i 

ett ömsesidigt beroende (Aytar 1999, s. 24). 
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Samtliga deltagare berättade om sina upplevelser med rasism mot ungdomarna. Siri och 

Rebecka sätter särskilt tydliga ord på detta i berättelserna ovan, dock framkom rasism som ett 

återkommande tema i alla intervjuer som de menade begränsade deras möjligheter i arbetet med 

social inkludering. Rasismen tolkas som en stark kontrast till hur personal ser på ett arbete med 

social inkludering eftersom arbetet enligt Roger handlar om att ungdomarna inte ska särskiljas 

som annorlunda 

 

5.3 Möjligheter med social inkludering 

Trots alla hinder som framkommit ser personalen samtidigt möjligheter och menar att deras 

arbete bör vara att hitta verktyg som möjliggör en social inkludering. Deras arbete handlar om 

att skapa relationer och att stötta ungdomen att blir mer självständig och vågar ta kontakt med 

andra. 

 

5.3.1 Den goda relationen mellan personal och ensamkommande barn 

En grundläggande del i arbetet för inkludering är relationen mellan ungdomen och personal. 

Personal kan om relationen är god ses som en nyckelperson som kan stötta och föra in 

ungdomen i en social gemenskap. Dock kan relationer ibland bli svåra att upprätthålla då de 

medför ett maktutrymme. Under intervjun med Bea fördes en dialog om relationens betydelse: 

 

“Har vi goda relationer kan jag lättare jobba med ungdomarna och uppmuntra dem 

till inkludering” 

 

Personal som medverkar i studien har alla ett särskilt “kontakt personsansvar” för några 

ungdomar i gruppen. Ett “kontakt personsansvar” innebär att personal har regelbundna samtal 

med sina ungdomar och arbetar intensivare med att skapa en djupare relation med dem. Bengt 

problematiserar till viss del kontakt personsansvaret och berättar att det kan medföra en 

maktaspekt mellan personal och ungdom. Maktutrymmet uppkommer genom personalens 

större språkliga kunskaper och vetskap om samhället. Dess påverkan är beroende av hur 

personal använder den. Den kan ses ifrån den svaga socialkonstruktivism som en möjlighet att 

låta ungdomen aktivt delta i diskussionen och därmed få en inverkan på sin egen situation (Burr 
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2003, s.22). Personalen behöver vara medveten om den makt som de besitter och visa hänsyn 

genom att låta ungdomen vara en del av diskussionen och ge deras åsikter och förslag gehör. 

Genom personalens bekräftelse kan ungdomen känna sig behövd och få en ökad självkänsla. 

Detta kan även leda till att goda relationer uppstår (Brendler-Lindqvist 2004, s. 52). 

Kontaktpersonen kan ses som en viktig nyckelperson och relationen med denna kan leda till att 

känslor av utanförskap minskar (Wigg 2008, s 91-95).   

 

Roger berättar om relationens betydelse till sitt kontaktbarn. Han ser relationen som en 

förutsättning för att kunna föra ungdomen mot ett mål. När han ser tillbaka kan han se hur 

relationen till kontaktbarnet utvecklats över tid från att ha varit ett bollplank till att bli en stabil 

fast punkt nästan som en fadersgestalt. Han känner att den nära relationen medför ett ansvar 

men även en rättighet att ställa mer krav på sitt kontaktbarn. I mötet mellan Roger och 

ungdomen byggs en relation som skapas när att Roger och ungdomen tolka varandras symboler. 

Det kan handla om hur de använder sitt språk och sina rörelser. Utifrån detta skapas en bild av 

varandra, som tolkas antingen positiv eller negativ. En relation kan till en början vara av en 

negativ karaktär men förändras över tid och blir en god relation beroende hur personerna 

bemöter varandra (Hilte 1996, s. 41; Trost och Levin 2004, s. 12, 13, 17, 18). Det är utifrån 

denna tolkning viktigt att Roger har ett gott bemötande till sitt kontaktbarn för att bygga en god 

relation och skapa förutsättningar i sitt arbete för en inkludering.  

 

Dock kan ibland för nära relationer bli problematisk utifrån perspektivet att betald omsorg inte 

kan ersätta en förälders omsorg (Sallnäs 2012, s. 45). Denna problematik ser även Magdalena 

som återger att hon försöker undvika föräldrarliknade relationer eftersom de kan medföra 

svårigheter om relationen hastigt avbryts genom exempelvis byte av arbete. När en relation ska 

jämföras med ett föräldraansvar bör den hålla över tid, det är en aspekt som en anställd inte kan 

garantera. Det finns en risk att upprepade avbrutna relationer påverka hur ungdomen fortsatta 

utveckling av skapandet av nära relationer med andra blir (Hilte 1996, s. 41 ). 

Karin belyser vikten av goda relationer och menar att de är avgörande för att kunna uppmuntra 

och stötta ungdomen på rätt sätt. Hon säger att vissa ungdomar ibland har dåliga dagar och 

tappar motivationen till att gå i skolan. Med hjälp av en god relation ser Karin förutsättningar 

att skapa samtal som motivera ungdomen till deltagande. Personal kan använda goda relationer 

som ett verktyg för att föra ungdomen in i ett socialt sammanhang (Magnusson 2008, S 18-21), 
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där de får möjlighet att möta andra grupper i samhället. De sociala grupper som ungdomen är 

en del av påverkar deras skapande av en identitet (Hewitt 1981 s.52, 141-144). När ungdomar 

integreras med andra får de kunskap om olika normer, åsikter och förväntningar i samhället. 

Den nya kunskapen leder till en förståelse för samhället och vetskap om hur de ska agera i vissa 

sammanhang. Genom goda relationer mellan personal och ungdomen finns förutsättningar att 

ungdomen vågar öppna upp sig och berätta både traumatiska och viktiga delar av sitt personliga 

liv (Magnusson 2008, s. 18-21).   

I intervjun med Roger berättar han om ett arbetssätt där han uppmärksammar ungdomens egna 

högtider. Rogers arbetsätt är beroende av en god relation med ungdomarna eftersom han med 

hjälp av denna kan föra en dialog som gör ungdomarna delaktiga i planering av högtiden.  Det 

skapar även en bekräftelse gentemot ungdomen som hjälper dem att bygga en starkare relation. 

Han beskriver att dessa högtider innebär en möjlighet att lära känna ungdomens kulturella 

sammanhang bättre. Det kan ses som ett sätt för personal att få ett kunskapsutbyte och en 

förståelse för ungdomens verklighet (Berger och Luckman 1998, s.54). 

Siri berättar att relationen är viktig men att den inte är något som skapas genom bokade tider, 

det måste finnas en vardagsrelation för att kunna gå på djupet med problem som ungdomen 

möter: 

“ De kommer på natten när de inte kan sova och då vill de prata, men det går inte 

styra upp att “den” tiden ska vi prata om det här”. 

 

När personal uppmärksammar situationer som inte fungerar behöver de diskutera i 

personalgruppen för att hitta individuella lösningar (Thomassen 2007 s.144). 

 

Bea, Bengt, Roger, Magdalena och Karin är alla eniga om att en relation är en förutsättning för 

att kunna bedriva ett arbete med social inkludering av ungdomarna. De ser relationen som en 

del av arbetet med social inkludering.  Det finns en viss oenighet mellan Roger och Magdalena 

gällande hur intim relationen bör bli. Roger jämför relationen med ett föräldrar ansvar, något 

som Magdalena problematiserar. Även Siri instämde och menade att relationen är betydelsefull, 

hon berättade dock att en god relation är svår att skapa på inbokade tider som exempelvis 

“kontaktperson” samtal innebär. Hon menade att det är tillfällen som bygger en god relation. 

 

 

5.3.2 Vänfamilj och praktikplats 
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Med hjälp av alternativa vägar försöker personal öppnar dörrar som i dagsläget är stängda för 

ungdomen. En arbetsmetod som de använder sig av för att stärka ungdomens kontaktnät är 

vänfamiljer. Dessa består av etablerade familjer som regelbundet träffar ungdomen individuellt. 

Personalens förhoppning är att det ska utveckla en kunskap om Sveriges normer och kultur och 

bli en betydelsefull del av ungdomens liv. En annan alternativ väg som personalen arbetar med 

är praktikplatser. De tror att praktik kan vara en väg mot social inkludering som eventuellt kan 

leda till arbete. Det är även en möjlighet för ungdomen att möta personer utanför HVB som kan 

bryta negativa tankar. Bea berättar om vänfamiljer som hennes arbetsplats använder som en 

alternativ väg för att inkludera ungdomar i samhället: 

 

“Nästan alla ungdomar har vänfamiljer, det är lokalt etablerade familjer som anmält 

sig frivilligt”. 

 

Personalen strävar efter att stärka ungdomens kontaktnät genom att arbeta med vänfamiljer. 

Ungdomen blir sammankopplade med en vänfamilj med liknande intressen, de bygger på en 

ömsesidig relation och de väljer själva vad de ska göra, när och hur ofta de ses.  Bea återger att 

några ungdomar har varit på middag, bowlat och haft övernattning hos vänfamiljerna. 

Vänfamiljen kan beroende på båda parternas engagemang komma att bli närstående relationer 

som kan ses som den signifikanta andra. I ett sådant fall kan vänfamiljerna bli en betydelsefull 

del av ungdomens liv som påverkar dennes utveckling av jaget. För ungdomen är jaget en 

betydelsefull del eftersom det påverkar deras uppbyggnad av självkänslan (Hilte 1996 s. 52, 

Trost & Levin 1996, s. 37-38). När ungdomen får vara en del av en familj bygger de upp sitt 

jag, detta skapar en självsäkerhet och ett mod att våga ta kontakt med andra individer i 

samhället. Bea berättar att relationen mellan ungdomen och vänfamiljen kan ses som en 

dörröppnare in i det svenska samhället. Den kan skapa en möjlighet att avbryta den exkludering 

som uppstår genom ungdomarnas sociala utestängning (Sen 2000, s. 3-5). Siri berättar att 

ungdomarna uppskattar vänfamiljer och att de ser fram emot deras möte men att det finns 

språkliga utmaningar som försvårar kommunikationen. Trots dessa beskriver hon att 

vänfamiljen hittar vägar att kommunicera med ungdomen: 

 

“De använder mycket kroppsspråk och försöker förstå varandra på det sättet”. 
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Siri berättar om sin egen kommunikation med ungdomen och hur de kommunicerar trots att de 

talar olika språk. Genom att använda kroppsspråk, bilder på telefonen och google translate 

skapas en förståelse. Dessa vägar råder hon även vänfamiljerna att använda. De språkliga 

bristerna är inte enbart ett hinder utan även ett sätt att fördjupa relationen: 

 

“Det leder ofta till mycket skatt när vi i början ska försöka förstå varandra utan tolk” 

Dessa skratt kan leda till en djupare kommunikation eftersom det tar bort det formella i samtalen. 

Siri återger att det fler gånger hänt att det blivit enklare att prata om svårare saker efter att man 

fått bort samtalens formella karaktär. Kommunikation skapar en möjlighet för ungdomen och 

vänfamilj att tolka varandras symboler (Hilte 1996, s. 41). Symboler består av de ord och gester 

som vänfamilj och ungdom använder för att skapa en relation och de leder till en kunskap om 

samhället. Detta kan ske genom att ungdomen utför en handling som skapar en reaktion hos 

vänfamiljen. Den verbala eller kroppsliga reaktionen tolkas av ungdomen och en kunskap och 

förståelse skapas om vad som är acceptabla handlingar. Även vänfamilj tolkar ungdomens 

symboler och skapar en förståelse för ungdomen som kan medföra att de identifiera olika intresse 

och styrkor. 

Under intervjun med Magdalena berättar hon att personalen arbetar aktivt med att hitta 

praktikplatser till ungdomarna. Praktikplats kan ses som en alternativ väg till etablering som 

Hessle (2009, s. 145-146) skriver om. Hessle (2009, s. 145-146) menar att praktikplatsen kan 

öppna dörrar för ungdomen som leder till socialisering. Praktiken kan även leda till att 

ungdomen får kontakter utanför den egna gruppen och får skapa en social plats där de slipper 

tänka på jobbiga händelser. När ungdomen får möta arbetskamrater skapas relationer i en ny 

social grupp. Denna grupp kan utvecklas till att bli ungdomens generaliserade andra. 

Arbetskamraterna kan ge ungdomen kunskap om hur de förväntas bete sig på en arbetsplats och 

kunskap om hur ett arbete fungerar, det kan höja ungdomens självsäkerhet och forma dennes 

självuppfattning (Hewitt 1981 s. 52). Praktikplatsens betydelser återger även Roger. Han ser 

praktikplatsen som en möjlighet för ungdomen men ser även vissa svårigheter med att motivera 

ungdomen till att jobba gratis. Personal försöker då förklara fördelarna med att ha en merit på 

sitt CV inför arbetslivet och att detta på länge sikt kan leda till ett arbete. 

Bea och Siris arbetsplats arbetar med vänfamiljer, detta arbetssätt framkom endast i intervju 

med dessa två och var inget som någon av de andra intervjuade berättade om. Eftersom vi inte 

ställde en specifik fråga till de andra deltagarna om de bedrev ett likande arbete, vet vi inte om 
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de andra studerade HVB arbetar på liknande sätt. Vänfamiljer beskrivs som ett exempel på hur 

personal ser på ett arbete med social inkludering, ett annat exempel är praktikplatser.  Ett 

befintligt arbete med praktikplatser framkom bland alla deltagande HVB som en en väg som 

skapade förutsättning för social inkludering. Trots att ett arbete med praktikplats fanns på alla 

HVB var det inte alla deltagarna som omnämnde arbetet med det. Det framkom att det fanns 

ett arbete men att det inte fanns möjlighet att erbjuda alla ungdomar praktikplats för att det är 

svårt att hitta arbetsplatser som vill ta emot ungdomar. 

 

5.4 Skola och fritidsaktivitet 

Den intervjuade personalen menar att deras arbete för ökad inkludering handlar om att motivera 

ungdomen till att delta på sociala arenor som skolan och fritidsaktiviteter. De menar att 

ungdomen genom detta får möjlighet att träffa andra och att detta kan leda till att flera vägar 

öppnas. Personalens arbete handlar också om att skapa kontakter med olika föreningar som kan 

hjälpa ungdomen på deras väg för en ökad inkludering i samhället. 

 

 

5.4.1 Skola 

Skolan är en arena som anses skapa en social inkludering. Ungdomen börjar sin skolgång i en 

förberedelseklass, som beskrivs som en inkluderande miljö där alla accepteras, men kan ur ett 

större perspektiv ses som en exkluderande miljö. Trots skolans fördelar finns problematiska 

områden i form av kulturella barriärer som skapar svårigheter för ungdomen att förstå den 

svenska skolans kultur.  I syfte att stärka ungdomen i skolarbetet har HVB extern läxhjälp som 

stöttar ungdomen i detta. Roger berättar under intervjun om skolan betydelse: 

 

“Skolan ger dem något att sträva efter, de har mycket sorg och jag tror att skolan är 

bra för dem eftersom det skapar ett syfte, något att stiga upp och kämpa för och det 

blir något som kan skingra deras tankar”. 

 

Ungdomens skolstart påbörjas i en förberedelseklass som innebär att de främst lär sig svenska, 

de avancera sedan från olika nivåer mot målet att komma ut i en ordinarie klass. Roger beskriver 

skolan som en viktigt arena för ungdomen. Det kan även i likhet med Berger och Luckmann 

(1998 s. 54) ses som att upprepande mönster kan skapa en förståelse för verkligheten. 
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Upprepandet sker genom att skolan varje dag förväntar sig ett deltagande av eleverna. Detta ger 

ungdomen en roll som elev och en grupptillhörighet, som skapar ett sammanhang för ungdomen. 

Det kan möjligtvis formar ett syfte som hjälper dem att komma ur tankar på hemlandet. 

 

Det finns en problematik som uppstår i klassen då dess elever befinner sig i en inkluderande 

exkludering. Det kan förstås utifrån att klassens gemenskap bygger på ett ömsesidigt beroende 

som gör att den kan anses inkluderande. I ett större perspektiv är klassen dock separerade från de 

övriga klasserna och saknar interaktion med dem, det leder till att flera av elever i 

förberedelseklass känner ett utanförskap i skolan och kan ses som en exkluderad grupp (Nilsson 

2015, s 37). 

 

Trots att skolan ses som en exkluderad plats för ungdomar på HVB är skolan enligt Beas 

beskrivning en möjlighet för ungdomen att stärka sitt sociala nätverk. Skolan anses 

betydelsefull eftersom den skapar ett kontaktnät och ett sammanhang för ungdomen. Det är lätt 

hänt att fokus hamnar på att ungdomarna är en exkluderad grupp, men det måste även ses i 

deras sammanhang. Skolan leder till att de får möjlighet att träffa andra ungdomar och skapa 

vänskapsrelationer. Oavsett vilka sociala möjligheter dessa vänner har, kan relationerna med 

dem vara betydelsefulla. Forskare ser kulturella barriärer i skolan som försvårar inkludering av 

ungdomar. Dessa barriärer handlar bland annat om svårigheter att förstå den svenska 

skolkulturen (Eide och Hjern, 2013 s. 666-668; Popov 2012 s. 1-3). 

 

Anna berättar under sin intervju att flera ungdomar behöver extra resurser och stöd i skolarbetet. 

Utöver personalens dagliga arbete med detta har Annas arbetsplats hjälp av en extern läxhjälp 

som består av frivilliga personer som kommer på fasta och regelbundna tider. Anna berättar att 

läxhjälpen är ett positivt inslag i veckan som ökar elevernas möjlighet till förbättrade 

skolresultat. Dock är detta resonemang beroende av ungdomens eget intresse och kapacitet att 

ta tillvara på möjligheten och satsa på skolan. I de fall då ungdomen tar till vara på läxhjälpen 

har de utöver möjlighet till bättre skolresultat även en ytterligare social kontakt i samhället med 

eventuell tillgång till deras sociala nätverk. 

 

Alla deltagare i undersökningen tillräknade skolan som en central och betydelsefull arena som 

skapar förutsättningar i arbetet med social inkludering, trots de problem som presenteras. Siri 

berättade att skolan är den första mötesplatsen där ungdomen kan skapa relationer och få vänner 



40 
 

i Sverige. Läxhjälp var en del i arbetet på samtliga HVB, men blev inte omnämnda i alla 

intervjuer. De som berättade om läxhjälpen hade en positiv inställning till arbetssättet. I 

personalen beskrivning av ett arbete med social inkludering var skolan en självklar del som 

omnämndes av samtliga deltagare, likaså föreningar. 

 

5.4.2 Föreningar 

En annan viktig arena i personalens arbete för att öka social inkludering är föreningar. Genom 

att skapa möten i föreningar kan ungdomen lära känna andra utanför den egna gruppen och 

stärka sitt sociala kontaktnät. Det skapar en förståelse för hur de förväntas bete sig i sociala 

sammanhang. Mötet som uppstår i en föreningsverksamhet skapar en möjlighet för ungdomar 

och andra etablerade barn att forma kunskap om varandra, detta kan bygga ungdomens 

självförtroende så att de vågar påverka sin egen situation i större utsträckning. Bengt beskriver 

föreningars betydelse under sin intervju: 

“Föreningar är en väg som jag tror mycket på när kommer till att inkludera 

ungdomarna i samhället”. 

 

Ungdomarnas tillträdde i föreningar ses som en viktig social arena som dock till viss del är 

begränsad av ungdomens ekonomiska förutsättningar (Eide och Hjern 2013, s. 666-668). Bengt 

menar att denna begränsning kan skapa en social exkludering som leder till att ungdomen 

upplever känslor av utanförskap. Ungdomens ekonomiska förutsättning kan vara en följd av de 

deras låga klasstillhörighet. Detta orsakas av hur samhället strukturer är uppbyggt och kan leda 

till att vissa människor har fördelaktigare livschanser än andra (Fors 2012, s.114). Den 

ekonomiska effekten kan bli att ungdomen har svårare att bli en del av samhället (Emanuelsson 

2004, s. 105, 106) eftersom föreningar beskrivs som en viktig port in till ett integrerat samhälle. 

 

Den begränsning som följer ungdomens ekonomiska förutsättningar gör personalens arbete 

med inkludering via föreningar ännu viktigare. Bengt berättar att de medvetet försöker undvika 

att ungdomarna hamnar i ett fotbollslag som till största del består av enbart nyanlända. Han vill 

genom detta stärka ungdomens sociala nätverk i samhället och skapa kontakter utanför den egna 

gruppen. För ungdomarna kan dessa sociala relationer bli betydelsefulla senare i livet. 

Ungdomens deltagande i föreningslivet ses som ett sätt att skapa en förståelse för hur de 

förväntas bete sig i sociala sammanhang (Lindgren 2015, s. 153). Kunskapen om sociala koder 
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kan minska barriären mellan de som är exkluderade och de som är inkluderade. Siri berättar att 

språket är en central del för att ungdomen ska kunna inkluderas på fritidarenor som ibland 

skapar en osäkerhet hos ungdomen. Detta är någon som Rebecka inte helt instämmer i, hon 

berättar: 

 

”Se på fotbollen, det är samma regler världen över och kan man dem gör det inte så 

mycket om man inte kan tala samma språk”. 

 

Rebecka ser en fördel i att vissa idrotter inte kräver en full språklig kommunikation. Ungdomen 

kan använda symboler i form av kroppsspråk då de kommunicera och utveckla relationer med 

andra genom detta (Hilte 1996, s. 41). Samtidigt skapar deltagandet en förståelse för andra och 

möjlighet att till nya relationer. 

 

“Genom föreningar skapas även en möjlighet för svenskar att se att ungdomarna är 

ganska lika dem själv på flera sätt. Det tror jag kan förändra många 

missuppfattningar som finns”. 

 

Rebecka berättar i citatet ovan att föreningar skapar möjlighet till möten mellan människor som 

annars inte skulle mötas. Detta kan skapa ett tillfälle att förändra och skapa åsikter om varandra 

som kan bidra till att ens verkligheter konstrueras (Berger och Luckmann 1998, s.54). Genom 

att kontinuerligt mötas kan tidigare föreställningar av varandra visa sig vara fel och ungdomen 

kan skapa ny kunskap om verkligheten de befinner sig i (Payne 2008, s 38). Föreningslivet ger 

ungdomen en delaktighet som utvecklar en självsäkerhet och medför att de själva blir aktiva i 

diskussionen om deras situation. Det kan leda till att de vågar påverka den situation de befinner 

sig i och själva bli en del i arbetet för ökad inkludering 

 

Föreningar är en social arena som omnämns i samtliga intervjuer som betydelsefull när de 

berättar om sina förutsättningar i arbetet med social inkludering. Personal använder föreningar 

för att bredda ungdomens kontaktnät och skapa en sysselsättning i syftet att skapa en social 

inkludering. Personalens beskrivningar av föreningar och vad de kan generera skiljer dig dock. 

Bengt har ungdomens behov i centrum och menar att föreningar är ett sätt att föra ungdomen in 

i samhället, som stärker ungdomen. Siri berättar om svårigheten då ungdomen inte talar svenska 

och att det kan begränsa ungdomens möjlighet till deltagande i föreningar. Rebecka ser det 
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tvärtemot föreningar som en möjlighet eftersom idrott är en arena med liknande spelregler 

världen, det gör att det finns en möjlighet för ungdomen att delta oavsett språkkunskaper. 

Rebecka ser föreningar som en möjlighet för etablerade personer att skapa en personlig bild av 

ungdomarna som kan påverka hur de båda grupperna ser på varandra. I deras beskrivning av ett 

arbete med social inkludering har vi uppmärksammat att föreningar ses som en betydelsefull 

del. 

 

6. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur personal på HVB berättar om sitt arbete för att inkludera 

ensamkommande barn i samhället. 

 

Studiens frågeställningar är:  

-Hur ser personalen på ett arbete med social inkludering av ensamkommande barn? 

 

-Vilka förutsättningar finns det för personal att arbeta med social inkludering? 

 

6.1 Sammanfattning 

Personal beskrev i samband med hur de ser på ett arbete med social inkludering sitt eget arbete 

och förutsättningar med detta. Dessa förutsättningar benämns i analysen som hinder och 

möjligheter. Beskrivningen av hur de ser på ett arbete med social inkludering är sammanflätat 

i texten med de förutsättningar som personalen beskriver. 

 

Personalen berättar även att de använder flera vägar samtidigt i arbetet med en social 

inkludering. De försöker skapa en god relation för att hitta ungdomens intresse. Denna kunskap 

används senare för att föra ut dem i ett lämpligt socialt sammanhang. En annan del av 

personalens arbete går ut på att motivera ungdomen till deltagande på sociala arenor. Arenor 

som personal tar upp som betydelsefulla i arbetet för en ökad inkludering är skola, föreningar, 

vänfamiljer och praktikplatser.  
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Det första hindret som beskrivs i arbetet med social inkludering är ett individuellt hinder i form 

av sorg och saknad efter anhöriga som leder till att personal har svårigheter att motivera 

ungdomen till aktiviteter. En möjlig konsekvens av sorg leder oss in på nästa hinder som är 

utanförskap. Ungdomen har främst relationer med andra nyanlända och har svårigheter att 

skapa kontakt med personer utanför den egna gruppen. Det leder till att gruppen lever i ett 

utanförskap som dessutom påverka deras kunskap om svenska normer. 

Hinder som personal möter inifrån är svårigheter med organisationen bakom HVB. Det saknas 

en strukturerad plan för hur integrering ska gå tillväga och det finns problem med arbetsgrupper 

som inte är konsekventa och eniga. Personalen identifierar även hinder utifrån samhället, i form 

av fördomar och rasism. I samband med rasism blir ungdomarna kategoriserade och tilldelas 

negativa egenskaper, som kan leda till att de väljer att umgås med människor ifrån samma 

kultur. Samhället behöver arbeta mot den ökade rasismen genom att förändra exkluderande 

strukturer. 

Deltagarna i studien ser inte bara hinder i arbetet utan även möjligheter. Studien visar att 

personal arbetar på olika sätt för att stärka ungdomens sociala inkludering. Med hjälp av 

alternativa vägar försöker personal öppnar dörrar som i dagsläget är stängda för ungdomen. En 

arbetsmetod som de använder för att stärka ungdomens kontaktnät är vänfamiljer. Dessa består 

av etablerade familjer som regelbundet träffar ungdomen individuellt. Personalens förhoppning 

är att det ska utveckla ungdomens kunskap om Sveriges normer och kultur och bli en 

betydelsefull del av ungdomens liv. En annan alternativ väg som de arbetar med är 

praktikplatser. De tror att praktik kan vara en väg mot social inkludering som eventuellt kan 

leda till arbete. Det är en möjlighet för ungdomen att möta personer utanför HVB och bryta 

negativa tankar. 

 

Personal utgår bland annat från olika arenor för att ungdomen ska hitta sin plats i en gemenskap. 

En av dessa arenor är skolan, ungdomen börjar sin skolgång i en förberedelseklass, som 

beskrivs som en inkluderande miljö där alla accepteras, klassen kan ur ett större perspektiv ses 

som en exkluderande miljö eftersom den är separerad från ordinarie klasset. Skolan anses 

betydelsefull eftersom den skapar ett kontaktnät, en grupptillhörighet och ett sammanhang för 

ungdomen att vara en del av. I syfte att stärka ungdomen i skolarbetet för effekten att fortare 

kunna avancera ut i en ordinarie klass arbetar HVB med extern läxhjälp. En annan arena som 

personalen använder för att öka ungdomens sociala inkludering är föreningar. Genom att skapa 

möten i föreningar kan ungdomen lära känna andra utanför den egna gruppen och stärka sina 
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sociala kontaktnät. Det skapar en förståelse för hur de förväntas bete sig i sociala sammanhang. 

Mötet som uppstår i en föreningsverksamhet skapar en möjlighet för ensamkommande barn och 

de övriga föreningsdeltagarna att forma en kunskap om varandra, det kan bygga ungdomens 

självförtroende som leder till att de vågar påverka sin egen situation i större utsträckning 

 

Resultatet visar att alla våra intervjupersoner berättar om sin syn på arbete med social 

inkludering genom att berätta om det befintliga arbetet som de utgår från. Detta arbete ser olika 

ut beroende på vilket HVB de arbetar på och vilken personal som deltog i intervjun. Det 

framkom exempelvis i intervju på ett HVB med två deltagare att de använder sig av 

praktikplatser dock var det endast en av deltagarna som beskrev praktikplats som ett arbetssätt. 

Det kan tolkas som att den ena inte såg praktikplats som en arbetsmetod eller att denna inte 

hade det i tanke under intervjun. Ingen deltagare uppvisade kritik mot sina egna arbetssätt eller 

ifrågasatte om de kunde arbeta via fler eller bättre vägar. Det framgick inte heller om 

arbetsmetoderna utvärderades eller omarbetades efter tid. 

 

Resultat visar även att personal identifierar förutsättningar i form av hinder och möjligheter. 

Förutsättningar varierande beroende på vilket HVB intervjun utfördes på. Ett HVB berättade 

om organisatoriska hinder i form av en oenig arbetsgrupp och att detta ledde till svårigheter för 

att arbeta med social inkludering. Ett annat HVB tog upp sorg och saknad som ett hinder i 

arbetet med social inkludering. En påverkande dimension kan vara hur det aktuella arbetsläget 

såg ut då vi utförde intervjuer. Det kan varit stora diskussioner kring sorg innan vi kom som 

påverkat resultatet. Ett HVB hade större fokus på möjligheter, de berörde hinder men inte i lika 

stor utsträckning som de berörde möjligheter. 

När deltagarna berättade om förutsättningar i form av möjligheter ledde samtalen in på den 

goda relationen, vänfamiljer, praktikplatser, skola och föreningar. Även dessa varierade 

beroende på det aktuella HVB som intervjun utfördes på. Ett HVB berättade mycket och 

ingående om vänfamiljer och framhävde dess fördelar. Detta var ett arbetssätt som inte 

framkom i någon annan intervju. Betydelsen av den goda relationen tog samtliga deltagare upp 

och de framkom att det är svårt att bedriva ett arbete med en inkludering utan en god relation.  

 

Det resultat som framkommit kan användas för att skapa en medvetenhet och skapa arbetssätt 

för att överbrygga hinder och arbeta vidare med möjligheter. Det är återigen viktigt att betona 

att det är personalens syn och att de behöver föra samtal med ungdomarna för att veta vad de 
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upplever som hinder och möjligheter i arbetet med social inkludering. Resultatet är baserat på 

åtta deltagare som arbetar på tre HVB, studien är därmed i inte utförd i en större utsträckning 

och kan inte ses som ett generellt resultat (Bryman, 2011 s. 70). Det finns en stor sannolikhet 

att andra HVB möter helt andra hinder och möjligheter i sitt arbete. Vi tror ändå att vissa delar 

såsom sorg, ensamhet, utanförskap, rasism är hinder som många ensamkommande barn möter 

och hanterar. Många ensamkommande barn deltar i skola och föreningar och det kan finnas en 

nytta med materialet som presenteras som kan appliceras på flera HVB.  

Oavsett hur utmaningar och möjligheter ser ut på HVB är det liksom Karl Marx uttalande 

“vi skapar vår historia utifrån de förutsättningar som våra föregångare konstruerat” (Burr 2003, 

s. 3). Det arbetet som HVB idag bedriver är präglat av den historia som format HVB 

verksamhetens karaktär och det påverkar de ungdomar som bor på HVB. Det innebär även att 

personal och organisation kan vara lyhörd inför de förändringar som krävs för att skapa bättre 

förutsättningar till morgondagens HVB ungdomar. 

 

6.2 Avslutande reflektion och förslag till fortsatt forskning 

När vi påbörjade studien fanns förutfattade meningar om att personal stöter på hinder i sitt 

arbete med att inkludera ensamkommande barn, främst utifrån samhället. Även personal 

beskriver hinder utifrån samhället, men bilden som framträder i deras berättelser är en 

kombination av hinder från ungdomen själv och samhället. 

Personalens beskrivning av sorg som ett hinder kan analyseras med hjälp av utbildnings 

dimensionen. Eftersom personal har en varierande utbildning och erfarenhet kan det ifrågasättas 

om personal har rätt kunskap och kompetens för att bemöta ungdomar som bär på traumatiska 

upplevelser och sorg (Brendler-Lindqvist 2004, s. 52). Från intervjuerna med personal är 

uppfattningen att de saknar verktyg för hur de ska bemöta och hanterar sorgen. Vissa ansåg att 

ungdomen behövde samtal och andra menade att det var bättre att låta dem vara ifred. Kanske 

finns det här ett samband med hur personalens relation ser ut gentemot ungdomen. Personal 

som lagt ner mycket tid och engagemang i ungdomen kanske har bättre förutsättningar till att 

samtala med ungdomen om svåra problem. De kan därmed även ha bättre förutsättningar att 

lotsa dem ut ur sorgen och in i samhället efter som de varit lyhörda inför ungdomens behov 

(Magnusson 2008, s. 18-21). 

. 
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Det är framförallt viktigt att personal bedömer situation för situation, om de ser att en ungdom 

mår dåligt. De behöver bedöma sin relation med ungdomen och ifrågasätta om de är rätt person 

för att hantera situationen eller om det finns någon annan i personalen som har en lämpligare 

mer närstående relation till ungdomen (Hilte 1996, s. 52). Ingen personal tog upp barn och 

ungdoms psykiatri som ett alternativ att hantera sorg. Det är svårt att säga om det är pågrund av 

att de tidigare inte fått hjälp eller om det är en möjlig resurs som de inte övervägt. Det faktum 

att personal inte tar upp barn och ungdom psykiatrin kan kanske förklaras med hjälp av vad de 

tidigare sagt om att ungdomen ofta inte vill prata om hur de mår. 

Som tidigare skrivit kan hinder ses som en kombination av individuella dimensioner som 

exempelvis sorg och utanförskap, tillsammans med utomstående fenomen som rasism. Rasism 

är enligt studien ett problem som ungdomarna möter. Kanske kan exkluderande strukturer som 

finns i exempelvis skolan ses som en bidragande orsak (Emanuelsson 2004, s. 105, 106). Då 

etablerade ungdomar inte får möjlighet att möta ensamkommande barn i naturliga sammanhang, 

får de inte heller en möjlighet att lära känna dem och bilda en egen uppfattning. Av hänsyn till 

skolans möjligheter är det säkert nödvändigt att separera undervisningen (Nilsson 2015 s. 71-

74), skolan skulle dock kunna försöka skapa platser där ungdomarna ändå får naturliga möten 

för att minska skolans exkluderande struktur. Genom att tydligt dela upp två grupper i samhället 

finns det en risk att motsättningar skapas som tillsist blir svåra att överbryggas. 

Personal möter olika hinder beroende på vem ungdomen är som de arbetar med, alla ungdomar 

kan inte ses som samma person. De är olika individer som kommer från olika sammanhang 

med olika erfarenheter och upplevelser. Deras möjligheter att bli socialt inkluderade i samhället 

medför därför olika förutsättningar. Personalens arbete bör ses som “dörr- öppnare” då de 

endast kan hjälpa till med att föra in ungdomen på en social arena, men inte skapa ett deltagande 

på arenan. Det finns en exkluderande problematik i och med att ungdomen främst rör sig på 

arenor tillsammans med andra nyanlända. Problemet som uppstår är att deras umgänge saknar 

nödvändiga relationer som de är i behov av för att ha likvärdiga förutsättningar som andra 

etablerade personer (Aytar 1999, s. 19, 20, 24)att skaffa arbete och bostad. Det är dock viktigt 

att i detta sammanhang belysa att det är personalens berättelse som behandlas i denna uppsats 

och inte ungdomens. Det är möjligt att ungdomen själv inte upplever sig som en del av en 

exkluderad grupp, utan att denna faktiskt föredrar detta sällskap framför andra grupper. Den 

bild som framställs av ungdomens exkluderade grupptillhörighet kan upplevas negativt vinklad. 

Uppsatsen har inte i en större utsträckning behandlat hur den kan ses som en fördel för 
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ungdomen. Gruppen bestående av ensamkommande barn skulle bland annat kunna underlätta 

ungdomens första tid i Sverige genom att bryta den isolering som personal beskriver. 

Sociala arenor som skola och föreningar är möjliga vägar till social inkludering men det är inte 

säkert att det leder till ett större socialt nätverk. Det kan hända att relationer stannar vid att 

ungdomen träffar de övriga deltagarna vid föreningsaktiviteten. Genom personalens arbete med 

vänfamiljer finns helt andra förutsättningar till en social inkludering eftersom deltagarna bygger 

på frivillighet, engagemang från båda parter och att ungdomen direkt förs in i en etablerad 

familj. 

Vänfamiljerna är matchade med hjälp av liknande intresse för att öka deras möjlighet till 

gemensamma träffpunkter. Ur aspekten att ungdomar saknar närheten till sin familj kan 

vänfamiljen komma att bli en betydelsefull, trygg punkt. Om relationen utvecklas efter bästa 

förutsättningar kan vänfamiljen bli en social väg in i samhället. Det kan öppna fler möjliga 

relationer som är pågående i ett naturligt möte och inte i ett “skapat” möte. 

Personal beskriver sitt arbete med social inkludering genom att berätta om de tidigare nämnda 

arenor som de nyttjar. Det framgick bland annat i Rebeckas intervju att hon utgick från 

ungdomens individuella förutsättningar och intresse när hon arbetar med att hitta lämpliga 

arenor. I ett annat samtal lät beskrivningen som att deras arbete sker på rutin. Det kan finnas en 

risk att personal omedvetet arbetar via samma arenor och inte upptäcker nya som kanske passar 

ungdomen bättre. Det framgick bland annat att alla killar på ett boende spelade fotboll. Det kan 

vara ett resultat av att de inte har större kunskap om arenor som finns eller vad de tycker om att 

göra. Ungdomarna kommer från olika sammanhang och vissa kanske haft sämre förutsättningar 

att testa olika aktiviteter. I två intervjuer berättade personal att de försöker introducerar dem för 

olika aktiviteter för att de ska hitta intressen. Med hänsyn till ovanstående resonemang är detta 

arbetet betydelsefullt. En matchning som är baserad på ungdomens intresse kräver att 

ungdomen har en kunskap om de föreningsaktiviteter som finns.   

Personal tar till störst del upp arenor som möjliga vägar till social inkludering. Ett utökat och 

bredare tänkande kring arbetsmetoder kanske leder till en större social inkludering. De kan öka 

ungdomens egen kunskap om samhället, genom att prata om samhällets normer och kultur. 

Någon som Roger berättat om är att han gärna firar ungdomens egna högtider och traditioner. 

Denna arbetsmetod skulle kunna utvecklas till att även innefatta svenska högtider och 

traditioner. En möjlig arbetsmetod skulle kunna vara att bjuda in en utomstående som 

informerar om varför svenskar firar jul och sedan låta ungdomen ta del av ett svenskt julfirande. 

Genom att ungdomen känner till vad julen innebär har de en kunskap som skapar en förståelse 
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för vad en högtid innebär för svenska samhället. Den kunskapen kan skapa en trygghet som ger 

dem en större förståelse för samhället och minskar rädslan för det som är okänt. 

Studien har synliggjort behov av ytterligare forskning inom tre områden. Under studien gång 

har det framkommit en bild av att ungdomarna själva väljer bort deltagande i vissa 

gemenskaper. En stor del av detta kan bero på känslor av sorg men även utifrån problematiken 

som flykten hit medfört. En framtida forskningsstudie hade kunnat beröra vilka arbetsmetoder 

använder HVB personal i arbetet med att stötta ungdomens bearbetning av traumatiska känslor. 

Studien har berört aspekten om att ensamkommande barn väljer bort deltagande i vissa 

gemenskaper till följd av rasism. Det efterfrågades även ett behov av stöd utifrån samhällets i 

detta avseende. En intressant fortsatt forskningsstudie skulle kunna innefatta hur samhället 

arbetar för att motverka rasism och om detta kan öka en inkludering för ensamkommande barn. 

En annan intressant aspekt som framkom i intervjuer, men som inte fått utrymme i denna analys 

är kulturella svårigheter gällande kvinnosyn. Personal berättar om situationer där kvinnlig 

personal haft problem med ett sämre bemötande från ensamkommande barn jämfört med 

männen. Vidare forskning på hur personal på HVB kan arbeta med detta känns relevant och 

betydelsefullt eftersom personal berättade under intervjuerna att de saknar verktyg för att 

bemöta och arbeta med detta frågor på ett tillfredsställande sätt. 
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7.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Rebecca Olsson och Marlene Droguett Person och studerar till socionomer på 

Linneuniversitet i Växjö. Just nu skriver vi vår c-uppsats om ensamkommande barn och deras 

inkludering i det svenska samhället. Vi vänder oss till er, då vi söker åtta personer som arbetar 

med ensamkommande barn på HVB och som kan tänka sig att bli intervjuade. Materialet 

kommer användas till vår c uppsats och kommer genomföras under veckorna 15-16. Intervjun 

består av 14 frågor, den är frivillig, anonym och kan när som helst avbrytas utan motivering. 

Syftet med vår studie är att analysera muntliga framställande av personal på HVB om deras 

arbete för att skapa en inkludering för ensamkommande barnen i samhället. 

Enligt konfidentialitetskravet kommer vi inte att publicera några känsliga eller 

integritetskränkande personuppgifter i vår studie. Den kunskap vi får genom intervjuer kommer 

att avidentifieras, det kommer alltså inte framgå i vårt arbete vilka de intervjuade är. Vi önskar 

att spela in intervjuerna, detta för att kunna ge en fullständig återgivelse av vad som har sagt på 

intervjun. Studien tar cirka 30-45 minuter. Vår förhoppning är att en givande diskussion 

kommer att uppstå 

Vi vore väldigt tacksamma om du ville medverka i vår studie. Dina upplevelser och erfarenheter 

är betydelsefulla för vår undersökning. Om du har några frågor eller synpunkter om studien kan 

du kontakta oss eller vår handledare Goran Basic vid Linneuniversitetet genom mail: 

Goran.Basic@lnu.se. 

Med vänliga hälsningar 

Marlene Drogurett Persson                                            Rebecca Olsson 

mp222nw@student.lnu                                                ro222cc@student.lnu.se.              

 0738-774-634                                              0730-948-343 
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7.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

- Berätta om en vanlig arbetsdag. 

- Kan du berätta om vilka föreningar barnen medverkar i ? 

- Hur motiverar ni ungdomarna till att medverka i olika föreningar?   

-Vad anser du är viktigt att ungdomen ska nå/uppfylla under vistelsen hos er? 

- Vilka kontakter utanför HVB har barnen? 

-Vilka är de sociala arenor som era ungdomarna rör sig på? 

- Hur arbetar ni för att skapa en inkludering på dessa arenor? 

-Vilka hinder menar ni är de största för att nå inkludering? 

- Berätta om vilka möjligheter ni kan se för era ungdomar på deras sociala arenor? 

Varför tror du det blivt så? 

- hur arbetar ni för att förbättra ungdomarnas möjligheter? 

- Vilken betydelse har relationen till ungdomarna för dig?   

-Vilka svårigheter uppstår i att skapa en god relation till ungdomarna?   

-Hur kan relationen förbättras utifrån de svårigheter du nämnt?   

- Vilka problem upplever du att ungdomarna har på HVB?   

Notera efter intervjun Var och när? Hur intervjun gick? Andra upplevelser av intervjun? 

Miljön? Övrigt?  
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7.3 Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Jag har fått information om intervjuns innehåll. Deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon orsak. 

    Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

Underskrift av undersökningsperson 

__________________________________ 

Ort, telefonnummer, datum 

__________________________________ 

Underskrift 

_________________________________  Telefonnum

mer 

Underskrift av student 

___________________________

_ 

Ort, telefonnummer, datum 

___________________________

__ 

Underskrift 

___________________________

__ 

Telefonnummer 

 

 

 

 

 

 


