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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola och HVB-hem, tre viktiga 

instanser med vilka ensamkommande barn med uppehållstillstånd har kontinuerlig kontakt i sin 

vardag. Syftet är även att undersöka hur personal på instanserna upplever samverkansarbetet 

omkring ensamkommande barn samt omkring barnens integrering i samhället. Den studie vi 

genomfört utgår från kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, vilka har genomförts 

i två kommuner med en respondent från varje verksamhet i de båda kommunerna. För att 

analysera resultatet har integration som teoretiskt begrepp, teori om samverkan och viss del av 

tidigare forskning använts. Studien visar på att samverkan mellan verksamheterna fungerar bra 

men att delar av arbetet behöver tydliggöras och förbättras. Utifrån studiens resultat dras 

slutsatser bland annat kring att det finns en vilja att samverka, däremot kan det behövas mer tid 

till samverkansarbetet. Arbetet med ensamkommande barns sociala nätverk är viktigt men sker 

endast internt med anledning att samverkan inte skulle tillföra något i det arbetet. Samverkan 

kring integration är betydande då det medför att verksamheterna kan nå fram till mål som inte 

vore möjliga att nå individuellt, men trots detta ses samverkan enbart som nödvändigt kring 

vissa delar av barnens integration.  
 

Sökord: samverkan, interorganisatorisk samverkan, interprofessionell samverkan, integration, 

ensamkommande barn 
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Abstract 
The aim of the study is to examine collaboration between social services, school and residential 

child care, three important agencies with whom unaccompanied children with permanent 

residence permits have contact with on a regular basis in their day-to-day lives. Also, the study 

looks at how the agencies’ staff perceive collaboration in their work with unaccompanied 

children, and in the work they do to integrate the children into the Swedish society. The study 

is based on qualitative method with semi-structured interviews, which were conducted in two 

municipalities with three respondents from each municipality. Among those three there were 

one respondent from each agency. To analyze the results we used integration as a theoretical 

concept, theory about collaboration and also previous research to some extent. The study shows 

that the collaboration between the agencies work even though it needs to be clarified and 

improved in some areas. Based on this study’s results, conclusions is drawn that there is a 

willingness to collaborate, however the agencies may need more time for collaborative work. 

Collaborative work in the matter of integration is of importance in order to reach goals that 

wouldn’t be possible to achieve if the agencies worked individually, nevertheless, in the work 

with integrating these children they only collaborate around certain parts. Working with 

unaccompanied children’s social network is also of importance but is only done internally, the 

reason why is that collaboration wouldn’t contribute in that work. 
 

Keywords: collaboration, inter-organizational collaboration, inter-professional collaboration, 

integration, unaccompanied children 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Vi vill tacka de respondenter som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. Vi vill också tacka 

Per-Åke som handlett oss genom uppsatsen. Utan er hjälp hade studien inte varit möjlig.  
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1. Inledning 
Det var under andra världskriget som Sverige kom att bli ett invandrarland, då många tyskar 

och balter flydde undan kriget och bosatte sig i Sverige. Många av dessa flyttade tillbaka till 

sina hemländer efter krigets slut, men många stannade också kvar. I slutet av 1960-talet började 

invandringen att regleras och under 1980-talet infördes det asylsystem Sverige har idag 

(Migrationsverket, 2015). Under en 20-årsperiod, från 1984-2014, har nära 900 000 personer 

ansökt om asyl i Sverige (Migrationsverket, 2014a). En växande grupp bland de asylsökande i 

Sverige är ensamkommande barn, där antalet ansökningar ökat från cirka 400 år 2008 till strax 

över 7000 år 2014 (Migrationsverket, 2008, 2014b). Ensamkommande barn är individer under 

18 år som blivit separerade från båda sina föräldrar och som inte tas omhand av annan vuxen 

som enligt lag eller sedvänja träder i vårdnadshavares ställe (UNHCR, 1997). Eftersom barnen 

saknar vårdnadshavare i Sverige och därmed är en speciellt utsatt grupp i samhället (Wernesjö, 

2012), blir det myndigheter och andra aktörer som har ansvaret att tillgodose deras behov.  
 

I Sverige är det kommunen som har det största ansvaret gällande stöd och hjälp för 

ensamkommande barn som vistas i kommunen, i enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 

[SoL]) 2a kap. 1§. Det är kommunens Socialtjänst som har ansvaret att utreda barnens behov 

av stöd, placeringsform och andra insatser. De behov som barnen har ska utredas och sedan 

följas upp, vilket ska ske i samma utsträckning som för andra barn under utredning i Sverige 

(SKL, 2015). Utredningen sker utifrån SoL 11 kap 1§ och i dessa ska barnets bästa beaktas i 

enlighet med SoL 1 kap 2 §. De barn som saknar släkt i landet blir oftast placerade på 

gruppboenden för ensamkommande barn, så kallat HVB-hem (Rädda barnen, 2010). HVB är 

ett boende inom socialtjänsten som erbjuder vård eller behandling, där vård avser stöd, vårdnad 

eller fostran. Vården på HVB-hem bör enligt SoL 6 kap. 1§ utformas på så sätt att individens 

kontakt med anhöriga och hemmiljö kvarstår. De bestämmelser som styr HVB-hem för 

ensamkommande barn är samma som HVB-hem för andra barn och unga. Bestämmelserna 

regleras i Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937, [SoF]), Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS, SFS 2003:20) och SoL. Socialtjänsten ansvarar även för att barnen får 

gå i skolan (SKL, 2015). Enligt skollag (SFS 2010:800 [SkolL]) 7 kap. 3§ har alla barn bosatta 

i Sverige rätt till utbildning. Skolan har ett stort ansvar i att varje ensamkommande barn bedöms 

individuellt och att utifrån bedömningen avgöra vilken undervisningstyp som är bäst för varje 

enskild individ (SKL, u.å).  
 

För att de ensamkommande barnen ska få sina behov tillgodosedda och för att ingen viktig del 

av deras behov eller utveckling ska försummas kan det vara av stor betydelse att samverkan 

sker mellan olika professionella aktörer. Då Socialtjänst, HVB-hem och skola är tre av de 

instanser som barnen har mest kontakt med i sin vardag ansåg vi det intressant och relevant för 

socialt arbete att undersöka hur personal vid instanserna upplever sitt samverkansarbete. 

Samtliga har skyldighet att samverka enligt Förvaltningslag (1986:223 [FL]) 6§ och kraven 

specificeras tydligare i SoL 5 kap. 1a§ för socialtjänst och HVB-hem och SkolL 29 kap. 13§ 

för skola. Frågan är om samverkan fungerar på det sätt den bör göra för att barnens tillvaro ska 

bli så bra som möjligt? Att använda samverkan som arbetsmetod ses ofta som en självklarhet 

och som ett enkelt sätt att arbeta på, men trots förväntningar på positiva utfall av arbetet är 

samverkan svårare än många tror (Abrahamsson, 2007). 
 

Ett av de behov barn och ungdomar har är ett socialt nätverk eftersom de utvecklas i samspel 

med andra människor. Det är även viktigt att barn har betydelsefulla relationer till både vuxna 

och jämnåriga då det är en väsentlig del i deras utveckling. Att ensamkommande barn får 

möjlighet till fritidsaktiviteter eller meningsfulla sysslor är något som ger en positiv effekt men 

också möjlighet till att skapa kontakter (Bengtson & Ruud, 2012). Då många av de 
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ensamkommande barnen saknar ett socialt nätverk när de anländer till Sverige, är det av vikt 

att dessa får möjlighet att skapa ett nätverk, eftersom det behövs för att barnen ska få ett 

sammanhang i det nya landet. Frågan är hur Socialtjänst, HVB-hem och skola arbetar med 

barnens nätverk? Under vår genomgång av tidigare forskning har det framkommit hur viktigt 

ett socialt nätverk är för ensamkommande barns integrering (e.g. Kohli, 2007; Lundberg & 

Dahlquist, 2012; de Wal Pastoor, 2012). Av den anledningen har vi valt att i denna studie 

undersöka både verksamheternas interna arbete och deras samverkansarbete gällande barnens 

sociala nätverk, trots att studien främst syftar till att undersöka samverkan. Detta för att få en 

bredare bild av arbetet kring den frågan. 
 

Ensamkommande barn innefattar både barn som befinner sig i en asylsprocess och barn som 

fått uppehållstillstånd. Vi har valt att rikta oss mot den senare då uppehållstillståndet medför en 

klarhet i att barnen får stanna i Sverige vilket kan underlätta arbetet kring barnen generellt och 

kring barnens integrering i samhället. Hessle (2009) hävdar att uppehållstillståndet skapar 

möjlighet till att integreras. Det vill säga att den individuella socialisationen in i det svenska 

samhället börjar vid den tidpunkt då uppehållstillståndet utfärdats. Migrationsverket (2015) 

skriver att när ett barn får uppehållstillstånd är det kommunen som har ansvaret att ge fortsatta  

insatser under barnets uppväxt och integration. Således har kommunalt HVB-hem, kommunal 

skola och Socialtjänst ett ansvar som innefattar integrationsarbete. Vi frågar oss därför hur 

viktig samverkan är i arbetet med att integrera de ensamkommande barnen? Det hävdas i en 

studie att sammanslagning av resurser, det vill säga samverkan, medför att aktörerna kan nå 

mål som inte vore möjliga att nå om de arbetade individuellt (Graham & Barter, 1999). Av den 

anledningen kan det vara av relevans att dessa tre instanser samverkar för att de 

ensamkommande barnen ska kunna integreras och bli självständiga individer i samhället. Vi 

fann det därför intressant att undersöka insatsernas samverkan kring integration.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal vid kommunalt HVB-hem, socialtjänst 

och kommunal skola upplever sitt samverkansarbete kring ensamkommande barn med 

uppehållstillstånd. Vidare syftar studien till att undersöka hur personalen upplever 

samverkansarbetet kring barnens integrering i samhället. 

 

1.3 Frågeställningar 
 Vad upplever personal på dessa instanser hämmar och främjar samverkan? 

 Hur beskriver personal att de arbetar internt och i samverkan med ungdomarnas nätverk? 

 Hur upplever personalen samverkans betydelse i arbetet med att integrera barnen i 

samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tidigare forskning 
I avsnittet kommer tidigare forskning att presenteras under olika teman, vilka är definition av 

samverkan, hämmande och främjande faktorer i samverkan samt tidigare forskning omkring 
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ensamkommande barn med koppling till integration, nätverk och skola. Anledningen till att 

dessa teman valts ut för avsnittet är för att ge en bild av de områden denna uppsats 

behandlar.  Detta genom vad tidigare studier visar på om faktorer som påverkar samverkan, och 

betydelsen av nätverk och utbildning för barnens integration.   

 

2.1 Definition av samverkan 
Vissa studier menar att samverkan inte är tillräckligt konceptualiserat, vilket innebär att det inte 

finns någon tydlig och sammanhållen bild av vad som utgör samverkan mellan olika 

professioner (e.g. Easen, Atkins & Dyson, 2000; Hjortsjö, 2005; Longoria, 2005). Dock finns 

forskare som beskriver vad samverkan är, vad det innebär samt definierar hämmande och 

främjande faktorer (e.g. Graham & Barter, 1999; Einbinder et. al., 2000; Bronstein, 2003; 

Germundsson, 2011; Altshuler, 2003). Ett exempel på vad samverkan innebär beskrivs i en 

studie som ett ömsesidigt utbyte och beslutsfattande i förändringssyfte, samt att relationer 

mellan aktörerna kan behöva förändras för att uppnå gemensamma mål. I studien definieras det 

mer precist som ett relationssystem inom vilket två eller fler parter för samman sina resurser 

för att uppfylla mål de inte skulle kunna uppfylla var för sig (Graham & Barter, 1999).  

 

2.2 Samverkan – hämmande och främjande faktorer 
En av de påverkansfaktorer i samverkan som är framträdande i forskningen är kunskap och 

insikt i varandras verksamheter och arbetsuppgifter. I en studie uttryckte respondenterna, vilka 

var social arbetare, lärare, läkare, psykologer och HVB-hemspersonal, att kunskap och insikt i 

andras verksamhet var av vikt för att kunna veta vilka tjänster som erbjöds samt vilket stöd som 

kunde förväntas i arbetet (Willumsen & Hallberg, 2003). Detta påpekades även i en annan 

studie, där det framkom att socialsekreterare ansåg att det bland lärare fanns brist på kunskap 

gällande deras verksamhet och arbetsuppgifter (jfr. Altshuler, 2003), vilket i sin tur skapade 

orimliga krav och förväntningar (Germundsson, 2011). Två andra påverkansfaktorer som 

framkommit i forskningen är kommunikation och sekretess. En studie visade på att lärare 

många gånger såg kritiskt på hur socialsekreterare kommunicerade med dem, vilket påverkade 

deras samverkan negativt (Ratinaud, Germundsson, Englund och Danermark, 2014). I två 

studier framkom även att det rådde brist på samverkan mellan socialsekreterare och lärare, 

kommunikationen brast och det saknades förståelse för de begränsningar som sekretessen sätter 

(Ratinaud et. al., 2014; Altshuler, 2003). På grund av sekretessens begränsningar skapades en 

frustration från lärarnas sida eftersom de inte kunde komma åt information från socialtjänsten 

som de ansåg vara väldigt central i planeringen. Socialsekreterarna däremot upplevde att lärare 

ville att de skulle dela med sig av sekretessbelagd information som var oviktig för lärarna, 

exempelvis information om att barnen bor i fosterhem eller är placerade på ett boende 

(Altshuler, 2003). En studie hävdar att det kan finnas meningskiljaktigheter mellan aktörer i 

samverkan kring både innehållet i den information som ska delas och det faktiska värdet av att 

kommunicera informationen. Vidare påpekas att information som kan verka viktig att dela för 

en individ, kan tyckas vara ett brott mot sekretessen eller oviktig för en annan (Morrison, 1996). 

 

Engagemang är en annan påverkansfaktor i samverkan som behandlats i forskningen, dock i 

olika kontexter. En studie påvisade att det fanns ett bristande engagemang i samverkan mellan 

lärare och socialtjänst kring elever (Altshuler, 2003). En annan studie påpekade engagemang 

som något viktigt, både för samverkansparterna men också för klienten, samt som en främjande 

faktor i samverkan (Bronstein, 2003). En annan faktor som utmärks i forskningen är 

gemensamma mål, där det i en studie hävdas att gemensamma mål behöver utformas eftersom 

det minskar risken för dilemman i samverkan (Rose, 2011). Om gemensamma mål finns är det 

möjligt att de olikheter som kan tänkas hindra samverkan istället vänds till att ses som positiva 

och kreativa faktorer eftersom de då ger aktörerna ett bredare perspektiv i arbetet mot de 



4 

 

gemensamma målen (Easen et.al., 2000). Gemensamt utformade mål leder även till 

engagemang, och de gemensamma målen ska ägas kollektivt där alla parter ska ha ett delat 

ansvar för samverkansprocessen (Bronstein, 2003).  

 

I två studier beskrevs betydelsen av flexibilitet i samverkansarbetet, där vikten lades både vid 

en flexibilitet hos de enskilda professionella men även att verksamheten skulle vara flexibel 

(Willumsen & Hallberg, 2003; Bronstein, 2003). En faktor som beskrivits som central i 

samverkan är motivation. I en studie beskrevs att aktörer i interprofessionell samverkan oftast 

kommer att ha olika utbildning och olika former av makt, något som kommer påverka hur 

samverkansrelationen ser ut. Aktörernas motivation till att ingå i samverkan påverkas även av 

olikhet mellan aktörerna i faktorer som exempelvis status, finansiering och personaltillgång. 

Samverkan är inte heller något som kommer utan uppoffring från de olika parterna, vilket 

innebär att konflikter kommer att uppstå i arbetet för att nå de gemensamma målen (Graham 

och Barter, 1999). En annan studie hävdade att incitament är den faktor med starkast koppling 

till framgångsrik samverkan av anledning att organisationer inte skulle övervägt att delta i 

samverkan om det inte fanns något skäl till samarbetet. Incitament till att delta i samverkan 

beskrevs dock främst som överensstämmelser mellan organisatoriska och interorganisatoriska 

mål. När organisationer fick möjlighet att påverka målen för samverkan och när samverkan var 

viktig för organisationens mål blev förutsättningarna för en framgångsrik samverkan bättre 

(Einbinder et. al., 2000). 
 

2.3 Ensamkommande barn – nätverk, skola och integration  
Två studier har beskrivit, i koppling till ensamkommande barn, vikten av att ha ett nätverk i det 

nya landet men ur olika perspektiv. Kohli (2007) beskrev vikten av nätverket utifrån att ha en 

inneboende känsla av att vara hemma. Studien visade på att för de barn som kommit till det nya 

landet utan biologiska eller känslomässiga kopplingar till någon person var det lärare, 

socialarbetare, vårdare, terapeuter och andra de mött som kommit att bli barnens nätverk. Det 

tog tid för barnen att skapa sitt nätverk men efter ett år hade de bildat sig ett stabilt nätverk. 

Lundberg och Dahlquist (2012) har istället beskrivit det utifrån känslan av att ha ett aktivt 

socialt liv och visade på att ensamkommande barn, likt barn generellt, behöver individer att 

umgås med samt aktiviteter på fritiden. Vidare ger kontakten med de vuxna på boendet en 

känsla av att ha stöttande vuxna omkring sig.  I två studier hävdades även att det var de barn 

som blivit väl omhändertagna under sin första tid i det nya landet som hade enklast att återskapa 

känslan av att vara hemma (Eide & Hjerm, 2013; Kohli 2007). Forskningen visade också att 

nätverket hjälpt de ensamkommande barnen att komma igenom kriser och svårigheter i det nya 

landet (O’Toole Thommessen, Corcoran, & Todd, 2015; Hessle, 2009).  

 

Studier har visat att skola och utbildning är betydelsefullt för ensamkommande barn. Detta för 

att det är en plats där de kan lära sig svenska, tillförskansa sig kunskap, skapa struktur i det 

vardagliga livet och träffa stöttande vuxna. Därför är det av vikt att investera i utbildning för 

ensamkommande barn, dels för att det är deras rättighet men också för att oavsett vart de 

befinner sig längre fram i livet så ger utbildning dem verktyg för att klara sig (Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Vidare har en annan studie visat att skolan är en plats för socialisation, vidare 

utbildning men även att den skapar förutsättningar för sysselsättning (Hessle, 2009). Skolan är 

även viktig för ensamkommande barn eftersom det är en betydelsefull komponent för att 

integreras, kunna gå vidare och finna stabilitet (O’Tool et. al., 2015). Det har även påvisats att 

en skyddande och stabil skolmiljö, tillsammans med effektiva copingstrategier, kan hjälpa de 

ensamkommande barnen genom traumatiska minnen (Eide & Hjerm, 2013). 
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3. Teori 
I följande avsnitt presenteras den teori som kommer användas i analys av den insamlade 

empirin. Då studien syftar till att undersöka samverkan kommer teori om samverkan att 

presenteras. Vidare syftar studien till att undersöka samverkansarbetets möjliga påverkan på 

barnens integration, därför kommer också integration som teoretiskt begrepp presenteras. 

 

3.1 Samverkan 
Samverkan är mångtydigt och kan definieras på ett flertal olika sätt. Denna uppsats utgår från 

definitionen att samverkan är en social företeelse, detta med anledning att samverkan endast 

kan komma till stånd genom interaktion mellan människor, att individer träffas och gör något 

tillsammans. Samverkan bedrivs många gånger i projektform och de som deltar i projektet har 

ofta en benägenhet att tillbringa mycket tid på att bestämma och definiera vad de tänker, bör 

göra samt vad de gör. Parterna i samverkan sätter upp mål samt bestämmer och definierar 

uppdrag som de olika parterna har. Definitionerna innefattar både samverkans form och 

innehåll. Formen innehåller tillvägagångssättet och vilka som ska delta. Innehållet innefattar 

vad deltagarna ska samverka kring (Lindberg, 2009). Samverkan innebär att de olika parterna 

lägger samman sina individuella resurser för att på så sätt nå fram till mål som inte skulle gå att 

nå annars (Graham & Barter, 1999). Det finns fem olika modeller för samverkan. En av dessa 

är separation, vilken betyder att det inte förekommer någon samverkan. Koordination eller 

samordning innebär att myndigheters eller parters samverkan är av enkel form, att insatser läggs 

ihop utan att det sker något närmare samarbete mellan parterna. Kollaboration är en modell 

som innefattar att organisationer eller yrkesgrupper har sitt eget ansvarsområde men att de har 

ett nära samarbete kring vissa punkter. Parterna möts och diskuterar frågor och problem som är 

tydligt avgränsade gällande exempelvis en klient. Integration eller sammansmältning innebär 

att verksamheter slås ihop och att majoriteten av uppgifterna som ska utföras är gemensamma. 

Konsultation och samråd är en modell som innefattar att en yrkesgrupp från en organisation går 

till en annan organisation för att exempelvis få handledning eller gör tillfälliga insatser kring 

vissa specifika frågor (Westrin, 1986). 

 

Inom ramen för samverkan finns ett flertal faktorer som kan påverka utfallet, genom att försvåra 

eller underlätta samverkan. En av de faktorer som påverkar samverkan är makt, det vill säga 

om det finns en maktobalans mellan yrkesgrupperna. När det finns skillnader gällande makt 

kan det leda till att sannolikheten för att problem uppstår blir större (Danermark, 2000). Andra 

faktorer som kan påverka är oklarheter kring ansvarsgränser eller mål. Att parterna har skilda 

ekonomiska intressen, organisatoriska strukturer eller etiska koder är faktorer som också kan 

påverka samverkansprocessen. Om kunskapstraditioner skiljer sig, om det är stor omsättning 

av personal eller om personalens arbetsbelastning är hög kan det leda till att samverkan blir mer 

problematisk (Danermark & Kullberg, 1999). Att i samverkan arbeta med människor från annat 

kunskapsområde kan dock även vara givande. Att ha diskussioner om de teoretiska 

referensramarna, att samtala kring faktorer som kan vara av vikt för problematiken och hur de 

inblandade ser på lösningen kan i arbetsprocessen vara berikande. Diskussioner kring sådant 

kan även leda till att de involverade får insikt i att de kompletterar varandra och att det skapas 

respekt för den andres kunskap och dennes ståndpunkter, dock är att vara överens inget som 
behövs för att det ska fungera (Danermark, 2000). Bakom professionellas olika arbetssätt och 

de konkreta diskussionerna i samverkan finns oftast någon form av teoretiskt ställningstagande, 

vilket har en betydande roll i samverkan. Anledningen är att dessa ofta styr de professionella i 

hur problem definieras och hur vederbörande ser på lösningen. Om dessa ställningstaganden 

inte alls förtydligas kan det bli problematiskt att förstå varandra samt förstå hur den andre agerar 

i samverkan, eftersom grunden till sättet att agera oftast är kopplat till det teoretiska 

ställningstagandet. Det är därmed viktigt att lyfta detta och en framgångsrik samverkan 
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innefattar även att lära känna den andres synsätt och kommunicera om dem (Danermark, 2000). 

Ett annat problem kopplat till kunskap om andras verksamhet är om någon av parterna inte vet 

vad de andra parterna kan och får göra inom ramen för sitt arbete kan det skapa orealistiska 

förväntningar (Lindberg, 2009). 

 

Det finns tre olika typer av faktorer som behöver identifieras, uppmärksammas och diskuteras 

för att förbättra förutsättningarna för en lyckad samverkan. En av dessa är kunskap- och 

förklaringsmässiga faktorer, vilka handlar om att de yrkesverksamma har olika utbildning och 

därför skilda sätt att se, förklara samt finna sätt att ta itu med problem. Den andra faktorn är 

organisatorisk situation, vilken handlar om att individer från ett flertal olika organisationer möts 

för att samarbeta men också att individer från skilda positioner inom samma organisation möts. 

Den tredje faktorn är regler som styr individernas arbete, vilka både kan vara informella och 

formella. Samtliga av dessa faktorer kan många gånger skiljas åt för parterna men behöver inte 

nödvändigtvis betyda att de kommer försvåra samverkan. Däremot är det av vikt att lyfta fram 

faktorerna för att få till stånd en framgångsrik samverkan (Danermark, 2000). Det är även 

viktigt med samsyn gällande det problemområde som samverkan sker kring, dock ska de 

involverade professionella behålla sin expertis för att kunna bidra med den styrkan i 

samverkansarbetet. Att ha samsyn innebär att kommunicera, känna tillit samt skapa och 

bibehålla en gemensam bild av arbetet och begrepp. Det är även av stor betydelse att i arbetet 

ha kunskap om den andres regelverk, beslutsmandat och förutsättningar. Att ha samsyn och bra 

kommunikation i samverkansarbetet är också en förutsättning för goda professionella relationer 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). 

 

Samverkan är ett arbetssätt som i vissa fall krävs för att en verksamhet ska fungera på bästa 

sätt, dock kan det vara olämpligt att samverka kring vissa frågor. Gemensamma mål är ett krav 

för en fungerande samverkan, vilka ska vara tydliga och uttalade. Att det finns gemensamma 

mål betyder inte att individuella mål inte får existera, däremot får de individuella målen inte stå 

i motsägelse med de andra aktörernas mål. (Danermark & Germundsson, 2007). För att 

samverkan ska fungera väl krävs det att samarbetet är i balans. Det har genom studier definierats 

fyra aspekter som är centrala för om arbetet är i balans. Den första aspekten innebär att 

organisationerna har klara och tydliga gränser för vilken organisation som ska arbeta med vad, 

det vill säga vilka arbetsuppgifter som tillfaller varje enskild organisation, vilka metoder som 

varje enskild organisation arbetar utifrån samt vilka klienter de ska arbeta med. Den andra 

innefattar att organisationerna gemensamt behöver bestämma hur de på bästa sätt löser en 

specifik uppgift. Den tredje aspekten innebär att organisationerna ser ett värde i varandra och 

den fjärde att samordningen mellan organisationerna är god (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Att interagera innebär att det sker ett utbyte mellan två eller flera parter, vilket i 

samverkansarbete oftast innebär att parterna utbyter information. Interaktionen mellan de olika 

parterna kan ske på många olika sätt och kan vara både formell och informell i sin karaktär. En 

formell interaktion innebär vanligtvis möten eller samtal av arbetsrelaterad art, medan informell 

interaktion utgörs av exempelvis småprat i fikarummet. Som ovan nämnt kan interaktionen, i 

det här fallet informationsutbyten, ske på många olika sätt. Vanligtvis sker den via face-to-face 

interaktioner, via telefon eller via e-mail. Den interaktion som sker präglas av det sätt genom 

vilket parterna väljer att interagera. En interaktion som sker via e-mail saknar exempelvis 

många av de centrala delar som återfinns i ett vanligt samtal, det vill säga att vi uttrycker oss 

olika i tal och skrift men även att röstlägen och kroppsspråk går förlorat i skriftlig interaktion. 

Vidare är ett e-mail en offentlig handling och därför i princip tillgängligt för individer som inte 

är delaktiga i interaktionen, vilket medför att den som författar e-mailet ofta censurerar det som 

skrivs. Att arbeta i samverkan med en eller flera parter kräver tid, framförallt om 
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samverkansarbetet tidsmässigt måste rymmas inom ramen för den egna organisationen. Det 

medför att det måste avsättas tid från organisationens ordinarie arbete, vilket inte är hållbart i 

längden. Skapas det istället en separat projektorganisation vars syfte är samverkan, finns mer 

tid till interaktion mellan parterna. Samtidigt innebär det en risk i och med att varje professionell 

som är delaktig i projektorganisationen lyfts ut ur sin egen verksamhet, något som kan medföra 

svårigheter i att bibehålla en bra dialog med sitt eget kompetensområde (Danermark, 2004). 

 

3.2 Integration 
Integration syftar till att migranter ska kunna vara delaktiga i värdlandet och samtidigt ha kvar 

sitt språk, sin kultur och sin religiösa övertygelse med stöd från samhället. Delaktighet är ett 

väldigt centralt krav för att integration ska fungera, vilket innebär att migranter deltar på 

exempelvis arbetsmarknad, föreningsliv, i det politiska systemet och i utbildning. Med detta 

menat ska migranten delta fullt ut som svensk i det offentliga rummet men ska fortfarande 

kunna leva utifrån sin egen kultur i det privata rummet (Westin, 2008). Att ha en kulturell 

tillhörighet är något som är centralt i en individs liv och det bör därför alltid finnas möjlighet 

för grupper och individer att både få utveckla och uttrycka sin egen kulturella tillhörighet 

(Lidskog & Deniz, 2009). Integration innebär även en målinriktad etablering i det nya samhället 

vilket indikerar att migranterna söker ett fullt deltagande i värdlandets sociala, ekonomiska, 

kulturella och politiska liv. Men det innebär också att migranters bevarande av den egna 

kulturella identiteten och upprätthållandet av viktiga aspekter av den egna kulturen är förenlig 

med den processen. Med andra ord att migranterna i den processen skapar sig roller, relationer  

och status i värdlandet de befinner sig i (Valtonen, 2008). En av förutsättningarna för 

framgångsrik integration är att kunna det dominerande språket i värdlandet, men även 

utbildning är en faktor som påverkar integrationsmöjligheterna. Att kunna språket samt ha 

gemensamma föreställningar om normer och värderingar kan även bidra till att människor 

lättare knyter band till varandra (Carlgren & Diaz, 2004).   

 

Social integration innefattar att ha ett svenskt socialt nätverk, att migranter skapar kontakter 

med infödda svenskar. Den sociala integrationen innefattar även att få kontakt med individer 

av annan etnisk bakgrund, vilken nödvändigtvis inte behöver vara en svensk bakgrund. Dessa 

nätverk kan skapas i ett flertal olika miljöer, som exempelvis arbetsplats, grannar, 

umgängeskrets eller familjesfär. Att bygga nya nätverk med individer utanför sin egna etniska 

tillhörighet kan skapa informativa och sociala resurser som kan stödja migranten till att handla 

integrationsinriktat. Nätverken kan också bidra till interkulturell inlärning och att ha ett etniskt 

blandat umgänge kan således ha betydelse för integrering i det nya samhället (Carlgren & Diaz, 

2004). Dock kan en uppväxt under olika förhållanden, i olika samhällen, ge uppbåd till en 

skillnad i hur individer förstår sin omvärld och dessa individer utvecklar även olika repertoarer 

av färdigheter, vilket kan medföra att kommunikationen mellan människor med olika 

bakgrunder försvåras (Allwood, 2000). Vidare är det av vikt av att ha ett nätverk med individer 

av samma etniska bakgrund i det nya samhället, som en del av den sociala integrationen. Dessa 

individer kan bidra till trygghet i det nya samhället, särskilt när ett socialt nätverk saknas. Att 

ha sådana kontakter kan också ge möjlighet att prata om erfarenheter samt ge varandra hjälp 

och stöd i olika frågor. Således kan sådant socialt umgänge både ha en stödjande och 

resurskapande funktion. Dock kan dessa nätverk också hämma integrationen och bidra till 

etnisk segregering. Vidare kan deltagande i föreningsliv vara en bidragande faktor till 

integrering i samhället. Att i föreningsliv kunna skapa kontakter men också samarbeta kring 

gemensamma intressen (Carlgren och Diaz, 2004). 

 

Integration kräver aktiva handlingar från både värdland och migrant. Det finns både en 

psykosocial del av integration och en materiell. Den psykosociala delen inbegriper migrantens 
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egen upplevelse av att vara mer eller mindre integrerad i värdlandet och den materiella, 

objektiva delen av integrationen inbegriper exempelvis arbete, ekonomi och utbildning (Bravo 

& Lönnback, 2003). Att ha ett arbete och att kunna försörja sig själv är något som är av stor 

vikt för att individer ska vara en del av samhället (Hjerm & Schierup, 2007). Även hur och var 

individen bor är något som är av betydelse för att kunna integreras, då det påverkar människans 

vardag, sociala nätverk, karriär samt utbildning (Andersson, 2007). Boendeintegration handlar 

om att migranten ska ha tillgång till ett boende där det finns individer med olika etnisk 

bakgrund. Anledningen är att det där kan finnas möjlighet att skapa sociala kontakter med 

människor av annan etnisk bakgrund (Carlgren och Diaz, 2004). 

 

Det finns brister gällande demokratiskt inflytande hos vissa minoritetsgrupper i Sverige och 

detta har en inverkan på deras möjlighet att påverka samt vara delaktiga i samhället. Många 

unga med utländsk bakgrund har släkt eller föräldrar som är i en utsatt position i samhället och 

har därför inte möjlighet att ge de unga viktiga färdigheter och kunskaper för att de sedan ska 

kunna möta de krav som finns i samhället, samt för att kunna vara delaktig i demokratiska 

processer. Eftersom unga med utländsk bakgrund befinner sig i en desto mer utsatt position i 

samhället än svenskfödda ungdomar är dessa mer beroende av skolan för att där kunna skapa 

en meningsfull tillvaro samt få en bra grund inför framtiden (Tursunovic, 2007). 

 

3.2.1 Ensamkommande barn – integration, nätverk och skola 

Det finns rekommendationer för det sociala arbetet i allt från att socialarbetaren är pålitlig, 

kompetent och stödjande till att sättet på vilket arbetet sker minimerar beroende och motstånd. 

Sker arbetet på det senare sättet medför det att socialarbetaren tillåter de ensamkommande 

barnen att ta sig igenom kulturell och psykologisk kris för att kunna landa i ett relativt lugnt 

sinnestillstånd. Inom den typen av arbetsmetod är linjen mellan hjälpare och den som tar emot 

hjälpen tydlig. Vidare beror de behov som uppstår i samband med anpassning till det nya 

samhället på negativa konsekvenser av att utsättas för traumatiska händelser, vilka dock kan 

lindras genom socialarbetarens vänlighet och kompetens (Kohli, 2007).  

 

Anpassning till det nya landet kan många gånger vara krävande för ensamkommande barn då 

de kan uppleva flera kritiska övergångsprocesser samtidigt. Det finns tre processer som är 

viktiga i koppling till skolans roll, nämligen socialisationsprocessen, integrationsprocessen 

samt återhämtnings- eller läkningsprocessen. Socialisationsprocessen refererar till 

utvecklingen från barn till vuxen där barnet genom interaktion med både vuxna och jämnåriga 

i omgivningen får de kunskaper som krävs för att bli en självständig individ i det nya samhället. 

Med integrationsprocessen menas anpassning till det nya landet efter att ha flytt från ett 

samhälle präglat av väpnad konflikt till ett samhälle med andra krav för interaktion och 

inkludering, vilka ligger i kulturella, språkliga och sociala färdigheter. Återhämtnings- eller 

läkningsprocessen syftar till uppbyggnaden av en ny meningsfull tillvaro i det nya landet efter 

att före och under flykten ha utsatts för mer eller mindre traumatiska händelser samt den mentala 

påfrestning som livet efter flykten innebär. Skolan är en viktig del i att integreras i det nya 

samhället, detta genom både en akademisk och social inkludering i klass- och 

skolgemenskapen. Vidare kan ensamkommande barn genom interaktion med vuxna och 

jämnåriga i sin omgivning få en möjlighet att utveckla sina sociala- och kulturella kunskaper 

vilket ligger till grund för att bli en del av det nya samhället (de Wal Pastoor, 2012). Kontakt 

med hemland och familj kan även vara en av förutsättningarna för att de ensamkommande 

barnen på ett framgångsrikt sätt ska kunna etableras och socialiseras in i det nya landet, samt 

att det blir en faktor som medverkar till att barnet bibehåller sin mentala styrka (Hessle, 2009).  
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4. Metod 
I denna del av uppsatsen presenteras hur vi gått tillväga i uppsatsens olika steg. Inledningsvis 

presenteras metodval, urvalsmetod, tillvägagångssätt och analysmetod. Vidare förs en 

diskussion kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska reflektioner. Slutligen 

förs en metoddiskussion. 

 

4.1 Metodval 
Då studiens syfte är att undersöka hur personal i tre olika verksamheter upplever sitt 

samverkansarbete med varandra har en kvalitativ metod använts. Att använda sig av kvalitativ 

metod innebär att forskaren förstår hur verkligheten ser ut genom språkliga utsagor insamlade 

genom exempelvis inspelning av intervjuer som sedan tolkas genom analys (Fejes & 

Thornberg, 2009). Semistrukturerade intervjuer användes vid inhämtandet av empirin. 

Intervjuerna gjordes enskilt med varje respondent för att få individuella svar på frågorna. Den 

intervjuguide som använts till intervjuerna har formats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att frågorna skulle generera svar direkt kopplade till våra 

frågeställningar. 

 

4.2 Urval och urvalsmetod 
De urvalsmetoder som använts för att hitta intervjupersoner som har erfarenhet av och är insatta 

i studiens ämne, var bekvämlighetsurval och målstyrt urval. Bekvämlighetsurval betyder att 

individer valts med anledning att de vid tidpunkten råkat vara tillgängliga för forskaren. 

Målstyrt urval handlar om att välja intervjupersoner strategiskt, att de individer som väljs är 

relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). För att kunna undersöka samverkan mellan 

socialtjänst, skola och HVB-hem valdes två intervjupersoner från respektive instans. Urvalet 

gjordes i två olika kommuner och resulterade i tre respondenter från varje kommun, en från 

varje instans i vardera kommunen. Anledningen till att urvalet gjordes i två kommuner var för 

att få en nyanserad bild av hur samverkansarbete bedrivs omkring ensamkommande barn. En 

eventuell begränsning av att använda ett bekvämlighets- och målstyrt urval kan vara att de 

respondenter som väljs ut är allt för lojala mot sin verksamhet och därför inte ger uppriktiga 

svar, detta för att undvika eventuell kritik av verksamheten. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
För att hitta relevanta intervjupersoner till uppsatsen har vi ringt och skickat e-mail till chefer 

eller ansvariga på respektive instans som sedan lämnat uppgifter om vilka personer de ansett 

varit relevanta för vårt ämne. Ett undantag gjordes när vi kontaktade en av intervjupersonerna 

direkt. Samtliga telefonsamtal och mail innehöll frågor kring deras arbete, bland annat gällande 

om de arbetande med ensamkommande barn och om de samverkade med respektive instans. 

Anledningen var att se om de hade erfarenhet kring studiens ämne för att sedan kunna bedöma 

om de var lämpliga att intervjua. Intervjupersonerna har antingen vi kontaktat eller så har de 

kontaktat oss, vilket skett via mail eller telefon. Då vi kommunicerat med respektive respondent 

har plats och tid bestämts gällande när intervjuerna ska äga rum. Information- och 

samtyckesbrev har skickats till samtliga respondenter innan intervjun, vilka har innehållit 

information om uppsatsen och villkoren för deras medverkan (se bilaga 1). De intervjuer som 

genomförts har tagit 40-50 minuter med undantag för en intervju som tog cirka 30 minuter. 

Intervjuerna har spelats in med diktafon och sedan transkriberats. Anledningen som funnits till 

att spela in intervjuerna är att den som intervjuar ska kunna vara uppmärksam på vad 

respondenten säger utan att bli distraherad av att behöva föra anteckningar över respondentens 

svar (Bryman, 2011). 
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Intervjuerna har genomförts med en semistrukturerad intervjuguide uppbyggd kring ett antal 

teman, vilket medför att intervjun blir mer flexibel och kan följa den riktning i vilken 

respondentens svar löper. Används en semistrukturerad intervjuguide har intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor i den mån det krävs och frågornas följd kan även de varieras i 

den mån det behövs (Bryman, 2011; Trost, 2010). Valet av en semistrukturerad intervju gjordes 

för att ge respondenten möjlighet att i möjlig mån utveckla sina svar och för att intervjuaren 

skulle kunna ställa följdfrågor, detta för att få så breda svar som möjligt på de frågor som 

ställdes. Intervjuguiden följde fyra olika teman vilka var: samverkan mellan de olika 

instanserna gällande ensamkommande barn, samverkan i praktiken, barnens nätverk samt 

samverkan och integration. Samma frågor ställdes till samtliga instanser, men parterna om vilka 

frågorna ställdes varierade beroende på vart respondenten i fråga arbetade (se bilaga 2). 

 

4.4 Analysmetod 
Efter transkribering av de genomförda intervjuerna kategoriserades, koncentrerades och 

tolkades materialet. En kategorisering av det sammantagna materialet genomfördes genom att 

analysera likheter och skillnader som sedan delades upp i ett antal kategorier. Koncentrering i 

sin tur innebär att den insamlade empirin utifrån centrala delar koncentreras i ett färre antal ord. 

Tolkningen utförs sedan vanligtvis genom teori och centrala begrepp och innebär att gå bortom 

textens bokstavliga betydelse för att nå kärnan i den textdel som analyseras (Fejes & Thornberg, 

2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Med validitet menas om forskningen och den metod som använts faktiskt undersöker vad som 

ämnats att undersöka (Thornberg & Fejes, 2009). Extern validitet eller överförbarhet handlar 

om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala situationer eller miljöer 

(Bryman, 2011). Intervjupersonerna valdes med anledning att de hade erfarenhet av samverkan 

kring ensamkommande barn. De hade således den kunskap som efterlystes för uppsatsens ämne. 

På grund av deras erfarenhet och kunskap kunde intervjuerna genomföras och väsentliga svar 

kunde ges som sedan blev grunden till studiens resultat. Studiens generaliserbarhet är dock 

begränsad eftersom uppsatsen endast grundas på sex personers erfarenheter samt att det kan 

finnas skillnader i hur arbetet bedrivs beroende på kommun. Vidare utvecklas arbetet ino m 

kommunerna och det kan således finnas skillnader i hur arbetet bedrivs nu i jämförelse med när 

intervjuerna genomfördes. 

 

Tillförlitlighet eller trovärdighet handlar om hur noggrann och systematisk forskaren varit 

under forskningsprocessen och hur tillförlitligt resultatet blivit till följd av tillvägagångssättet i 

datainsamling och analys (Thornberg & Fejes, 2009). Under uppbyggnad av den intervjuguide 

som använts i vår datainsamling har vi varit noga med att relatera frågorna till syfte och 

frågeställningar för att kunna generera adekvat data. Vidare har vi grundligt gått igenom 

insamlad data för att kunna ta ut det mest väsentliga som sedan kom att bli våra kategorier. När 

vi skrivit resultatavsnittet har vi förhållit oss till våra frågeställningar och vårt syfte för att på 

så sätt undvika att få med delar som inte är relevanta för studien. I resultatdelen har även 

lämpliga rubriker tillsatts för att ge en överskådlig bild av vilka kategorier som behandlas. För 

att kunna göra en så sakenlig analys som möjligt av vårt material har vi även använt teori som 

lämpar sig för studiens syfte. Intern reliabilitet refererar till om forskare är överens gällande 

tolkning av empiri (Bryman, 2011). Under arbetet med studien har vi som genomfört den 

diskuterat och gemensamt kommit fram till hur resultatet ska tolkas. Vi har således varit överens 

gällande tolkningen av data och den interna reliabiliteten kan därmed ses som hög.  
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4.6 Etiska reflektioner 
I genomförandet av forskningsstudier finns fyra etiska grundkrav att förhålla sig till, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2014). När kontakt med intervjupersonerna upprättats var vi noga med att 

informera kring uppsatsen för att informationskravet (Vetenskapsrådet, 2014) skulle kunna 

uppfyllas. Intervjupersonerna informerades kring studiens syfte och vad deras deltagande skulle 

innebära. Vi informerade även om att deras deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville och att deras deltagande var anonymt. Samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2014) uppfylldes genom att skriftligt samtycke till inspelning och anonym 

citering inhämtades från intervjupersonerna. Intervjupersonerna kunde även utan negativa 

konsekvenser när som helst avbryta sin medverkan i studien. För att beakta 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2014) som innebär att uppgifter behandlas 

konfidentiellt, informerades intervjupersonerna om att allt material som på något sätt kunde 

röja deras identitet skulle komma att förvaras oåtkomligt för utomstående. I det 

informationsbrev (se bilaga 1) som skickades till varje intervjuperson stod också att 

transkriberingar och inspelningar skulle komma att makuleras efter att studien avslutats. För att 

intervjupersonerna skulle kunna behålla sin anonymitet har inga personnamn, namn på 

verksamheter eller namn på kommuner nämnts i studien. Intervjupersonerna har istället givits 

fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2014) till vad insamlad empiri 

ska användas. Detta har tillgodosetts genom att intervjumaterialet inte kommer användas för 

andra syften än den här studien. 

 

Ett etiskt dilemma kan vara att när vissa av intervjupersonerna söktes för studien togs kontakten 

i första hand med chefer eller motsvarande. Det kan därför finnas en risk att respondenterna 

själva inte valt att delta i studien utan att det istället kan ha varit chefen som uppmanat dem att 

delta. Det kan innebära att respondenterna inte känt sig bekväma med situationen och därför 

inte svarat lika utförligt, sanningsenligt eller allt för lojalt mot verksamheten. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Samtliga intervjupersoner fick innan intervjun möjlighet att läsa studiens syfte och 

frågeställningar. Dock fick två av respondenterna även tillgång till intervjuguiden eftersom det 

efterfrågades. Att dessa respondenter såg intervjuguiden innan intervjun genomfördes kan ha 

påverkat resultatet. Detta i och med att de haft tillfälle att förbereda sig och svaren de gett under 

intervjun kan ha blivit annorlunda i jämförelse med om de inte haft tillgång till intervjuguiden.  

 

 

En positiv aspekt av att använda målstyrt urval är att den försäkrar oss om studiens validitet. 

Detta för att vi varit medvetna om att de utvalda respondenterna har erfarenhet av det studien 

syftat till att undersöka. Dock finns en viss problematik i att ett bekvämlighetsurval använts 

som en av urvalsmetoderna, då det innebär att andra verksamheter som rör studiens område 

uteslutits. Det finns även en risk att vi som genomfört studien tagit med oss egen förförståelse 

om verksamheterna in i analysarbetet. Därför har det varit viktigt för oss att försöka hålla en så 

saklig ställning som möjligt i förhållande till empirin. Med saklig ställning menas att vi försökt 

hålla oss så självreflekterande som möjligt för att inte påverka studiens resultat. Vidare har delar 

av studien, och då främst den teoretiska delen, reviderats under arbetets gång i de fall det 

uppmärksammats att förändringar var behövliga. 
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5. Resultat & Analys 
Inledningsvis i resultatet kommer en bild av hur samverkan bedrivs mellan instanserna att 

presenteras, för att sedan gå in i de teman som återfunnits i intervjuerna. Under arbetet med 

kategoriseringen av de sex transkriberade intervjuerna har tre olika teman utkristalliserats 

utifrån de svar som intervjupersonerna gett. De teman som framträtt är påverkansfaktorer, 

nätverksarbete och integrationsarbete. Respondenterna har i denna del av uppsatsen tillgivits 

fiktiva namn med anledning att det lättare ska gå att urskilja svaren. Respondenterna från 

skolorna kommer benämnas som Mia och David, respondenterna från socialtjänsten som Milan 

och Denize och respondenterna från HVB-hemmen som Markus och Dalia. I avsnittet kommer 

även de ensamkommande barnen att benämnas som ungdomar, då flertalet av respondenterna 

benämner dem på det sättet.  

 

5.1 Samverkans innehåll och tillvägagångssätt 
Under denna kategori kommer de sätt på vilka de tre olika instanserna samverkar att redovisas 

som en inledande presentation av hur samverkan bedrivs kring ensamkommande barn mellan 

instanserna. Med det menas hur de kommunicerar, vad de samverkar omkring samt hur ofta de 

samverkar. 

 

Under intervjuerna har framkommit att de olika instanserna kommunicerar på flera olika sätt. 

Det vanligaste är att kommunikationen sker via telefonsamtal eller möten. Utöver dessa två sätt 

sker kommunikationen via mail och journalsystem. Samverkansarbetet mellan skola och HVB-

hem utförs i de flesta fall av lärare från skolan och de mentorer ungdomen har på boendet. 

Kontakten dem emellan inbegriper det vardagliga som ungdomens närvaro i skolan, 

sjukanmälan, utvecklingssamtal samt att information utgår från skola till HVB-hem vid 

tillfällen då något hänt kring ungdomen, eller vid misstanke om mer allvarlig problematik som 

exempelvis kriminalitet eller missbruk. Samverkan mellan HVB-hem och socialtjänst sker ett 

flertal gånger i veckan omkring olika ungdomar. Deras samverkan utgår till stor del från den 

vård- och genomförandeplan som skrivs för varje enskild ungdom. Både vård- och 

genomförandeplan består av mål för ungdomen, mål som regelbundet revideras. Samverkan 

sker även vid olika typer av problematik kring ungdomen som exempelvis psykisk ohälsa, 

missbruk och kriminalitet. Mellan socialtjänst och skola sker samverkan främst när skolan 

uppmärksammat problematik kring någon ungdom och anmäler detta till socialtjänsten. Det 

vardagliga samverkansarbetet med skolan utför istället HVB-hemmet på uppdrag av 

socialtjänsten. 

 

De flesta av respondenterna uppger att de i samverkan med de andra instanserna för 

diskussioner angående ungdomarnas utveckling samt positiva och negativa händelser, men att 

de ändå har sitt eget ansvarsområde. Exempelvis berättar Dalia att de har det vardagliga 

ansvaret kring ungdomarna och David att de har det pedagogiska ansvaret. När samverkan sker 

på det sättet kan det kalls för kollaboration, vilken innebär att organisationer och yrkesgrupper 

har egna områden som de ansvarar över men att det kring vissa frågor eller vissa klienter 

föreligger ett nära samarbete. Samverkansparterna har i kollaboration nära kontakt me d 

varandra samt diskuterar problem och fall de samverkar kring (Westrin, 1986). Ett exempel 
som nämns av David gällande ansvarsområden är att denne har ett pedagogiskt ansvar där det 

också ingår en socialisationsdel. Han uttrycker det såhär: 

 

[...] vi har naturligtvis en fostrans eller socialisationsdel också där det handlar om 

att man ska ha tagit del av vissa normer och vissa demokratiska värden och sådär. 
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Eftersom David arbetar kring socialisation kan det hjälpa ungdomarna att senare delta i 

demokratiska processer. Arbetet med socialisationen är således viktigt då brist på demokratiskt 

inflytande kan minska delaktigheten i samhället. Många unga med utländsk bakgrund har inte 

möjligheten att få betydelsefull kunskap och de färdigheter som behövs för att möta krav som 

finns i samhället samt att delta i demokratiska processer. Dessa ungdomar blir då desto mer 

beroende av skolan för att för få en bra grund inför framtiden (Tursunovic, 2007).  

 

Mia har dock väldigt lite kontakt med socialtjänsten och berättar att de endast kommunicerar 

när det finns större problematik kring en ungdom, att vederbörande då kan bli inkallad som 

informationskälla. Mia beskriver det såhär: 

 

Jag blir tillkallad då mer som en extra person och ger en bild av hur det ser ut kring 

inlärning eller någonting sådant där. Men annars är det inte vår, det är inte vi som 

har de upparbetade kontakterna och det är inte vi som har de plattformarna. 

 

När samverkan endast sker vid enstaka tillfällen kallas det konsultation, vilket innebär att en 

individ från en organisation går in i en annan organisation gällande vissa frågor för att 

exempelvis vägleda eller utföra liknande insatser (Westrin, 1986).  

 

5.2 Påverkansfaktorer i samverkan 
Under denna rubrik kommer respondenternas upplevelse av vilka faktorer som påverkar deras 

samverkan att presenteras, både faktorer som de upplever underlättar samverkan och faktorer 

som försvårar samverkansarbetet. 

 

Personalen från de olika instanserna upplever att det finns ett stort antal faktorer som påverkar 

samverkansarbetet och ett flertal av de faktorer som nämns av respondenterna sammanfaller 

med varandra. En av de mest centrala faktorer som upplevs ha stor betydelse i samverkan som 

lyfts fram av respondenterna är kommunikation, alltså att kommunicera ofta kring ungdomarna. 

Mia menar att om de kommunicerar mycket med HVB-hemmet kommer det innebära att 

ungdomen i slutändan får enhetlig information, det vill säga att personal i de båda 

verksamheterna säger samma sak till ungdomen. En annan anledning som lyfts fram av Denize 

är att fortlöpande kommunikation innebär att förebyggande arbete mot olika typer av 

problematik kan påbörjas mer skyndsamt. Denize uttrycker sig såhär: 

 

Men just att man… hör av sig till varandra om det är någonting som händer, som 

man ser är fel med någon ungdom eller som... någon inte mår bra eller om man 

kan fiska upp det fort och jobba förebyggande. 

 

Denize uppger att skolans personal är osäkra på vart de först ska vända sig i fall de behöver 

anmäla något som hänt kring en ungdom. Det finns en otydlighet kring vart informationen ska 

kommuniceras först, om det är barnets tillförordnade vårdnadshavare, boendet eller 

socialtjänsten som är första instans. Även Dalia antyder att det finns många personer som är 

viktiga att meddela när det händer något kring en ungdom i skolan. Att det inte finns några 

tydliga riktlinjer gällande vem som ska informeras först samt att det blir en annorlunda situation 

kring ensamkommande barn eftersom det i andra fall endast är föräldrar att kommunicera med. 

Samsyn beskriver Jakobsson och Lundgren (2013) som en betydande del i samverkansarbetet, 

alltså att ha en gemensam bild av hur arbetet ska utföras men även att kommunicera kring 

arbetssättet. De två respondenter som berättar att det finns en otydlighet gällande vem som ska 

kontaktas när det hänt något kring en ungdom talar således om avsaknaden av samsyn, det vill 

säga en gemensam bild gällande hur arbetet ska gå till. Kommunikation kring arbetet skapar  
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även en grund för goda professionella relationer i samverkan (Jakobsson och Lundgren, 2013). 

Som Denize och Mia säger finns en otydlighet kring informationsflödet när problematik 

uppmärksammas, vilket medför att om informationen förmedlas till fel person i första hand kan 

inte arbetet för att motverka problematiken påbörjas lika skyndsamt. 

 

Samverkansarbete innefattar utbyte av information och detta kan ske på flera olika sätt samt att 

det finns informell och formell interaktion. Den formella interaktionen innefattar möten och 

samtal kring arbete medan informell interaktion handlar om exempelvis småprat i ett fikarum 

(Danermark, 2004). De flesta av respondenterna uttrycker att de har möten med de olika 

insatserna men att kommunikationen många gånger sker via telefon och mail. Det vill säga mer 

av en formell interaktion än informell. Anledningen till att interaktionen ses som formell är att 

i möten, telefonsamtal och mail som rör samverkan är interaktionen arbetsrelaterad. Danermark 

(2004) beskriver de nackdelar som finns med skriftlig kommunikation i jämförelse med att 

mötas ansikte mot ansikte. Hur centrala delar i ett samtal som tonläge och kroppsspråk går 

förlorade, samt att e-mail blir till offentliga handlingar och därmed är tillgängliga för 

utomstående. Som respondenterna säger sker deras kommunikation många gånger via telefon 

eller e-mail, detta kan medföra en risk för missförstånd i kommunikationen eftersom centrala 

delar som röstläge och kroppsspråk går förlorade (Danermark, 2004).  

 

Mia menar att ett hinder i kommunikationen är att mentorerna från HVB-hemmen de samverkar 

med arbetar efter schema, och därför inte alltid är tillgängliga. Vederbörande berättar att det 

medför att informationen som behöver vidarebefordras till mentorn då får dröja. Mia uttrycker 

även att det i vissa fall är frustrerande men att denne har förståelse för situationen. Denize 

påpekar också att HVB-hemspersonalen stundtals är otillgänglig, vilket kan innebära att 

information går i tre eller fyra led innan det kommer fram till denne, något som kan försvåra 

arbetet. Dalia säger att skola och socialtjänst har väldigt mycket att göra vilket medför att tiden 

inte alltid räcker till, det vill säga att kommunikationen inte kan ske i den utsträckning som 

egentligen behövs. Markus bekräftar att socialtjänstens personal ofta har mycket att göra vilket 

leder till försvårad kommunikation. Enligt Danermark (2004) kräver samverkan mellan två eller 

flera parter mycket tid, framför allt om samverkansarbetet tidsmässigt måste rymmas inom 

ramen för individens ordinarie arbete i den egna organisationen. Flera av respondenterna berör 

det faktum att bristen på tid är ett hinder för samverkansarbetet, det vill säga att delar i arbetet 

där samverkan krävs drar ut på tiden då det inte alltid går att nå alla parter när det är behövligt. 

I längden blir ett sådant arbetssätt inte hållbart då tid är en hämmande faktor (Danermark, 2004). 

 

De flesta respondenterna anser sig själva ha god eller relativt god insikt i och kunskap om de 

andra verksamheterna, och flertalet nämner att de har kännedom om de andra verksamheternas 

arbetsuppgifter samt att de besökt de andra verksamheterna. Vad som framträder är dock att 

Milan och Denize anser sig ha bristande insikt och kunskap i skolans verksamhet. David anser 

sig själv ha någorlunda god insikt i och kunskap om socialtjänstens verksamhet, men beskriver 

att lärarkåren i stort har en något snedvridenbild av socialtjänsten, såhär uttrycker han sig:  

 

[...] det finns väl ändå en, vad ska man säga, aggregerad bild av, inom lärarkåren 

hur en socialsekreterare är. Rätt eller inte va eller rätt eller fel men det är väl klart 

att man, man har väl nån generell bild och då kanske fördomsfull bild av vad 

socialtjänsten gör och kanske framför allt då vad socialtjänsten inte gör, för det 

brukar väl vara det som påpekas inom skolan. 

 

I en av kommunerna nämner samtliga respondenter att socialtjänstens stränga  sekretess kan 

vara ett hinder i samverkan, eftersom de inte får lämna ut viss information om ungdomen och 
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att sekretessen medför att respondenterna ofta inte vet mer än att anmälan inkommit. Dalia 

beskriver att den information som är sekretessbelagd i vissa fall skulle kunna hjälpa dem i 

arbetet med ungdomarna, och att det troligtvis kan gagna dem i arbetet att veta vad som händer 

i socialtjänstens möten med ungdomarna. Denize bekräftar det faktum att de har en sträng 

sekretess, att de andra aktörerna därför inte har någon vetskap om vad som sker i deras arbete 

med ungdomarna. Denize påpekar även att samverkan förmodligen skulle förbättras om de 

andra aktörerna kunde ha mer insyn i vederbörandes arbete. 

 

Att de flesta av respondenterna anser sig ha god insikt och kunskap om de instanser de 

samverkar med är en fördel i samverkansarbetet, det vill säga att ha kunskap om förutsättningar, 

regelverk och beslutsmandat (Jakobsson och Lundgren, 2013). Bland de respondenter som 

anser sig ha insikt i de andra verksamheterna innebär detta att förklaringar kring hur de olika 

instanserna arbetar och hur de begränsas av regelverk inte krävs i deras gemensamma arbete. 

Milan och Denize menar dock att de har liten insikt och kunskap i en av instanserna de 

samverkar med och Milan nämner även att han skulle behöva mer kunskap om verksamheten. 

För att få så bra förutsättningar som möjligt i samverkansarbetet är det av stor vikt att 

uppmärksamma, identifiera samt diskutera ett flertal faktorer. Dessa inbegriper kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer, organisatorisk situation samt informella och formella regler då de 

ofta skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna (Danermark och Kullberg, 1999). David 

beskriver att det finns en fördomsfull bild av socialtjänsten inom lärarkåren. När det finns 

orealistiska förväntningar på någon part beror det många gånger på att det saknas kunskap om 

vad den utpekade parten kan och får göra i sitt arbete (Lindberg, 2009). I lärarkårens fall blir 

detta tydligt i och med att det ofta tycks finnas fördomar om vad socialtjänsten gör och inte gör. 

 

Samtliga respondenter nämner att det är positivt att samverka med professionella som har andra 

kunskapsområden. Milan menar att respekt gentemot andras kunskapsområden är viktigt i 

samverkan samt att tänka på vilket mandat de professionella har i diskussionerna. Milan ger ett 

exempel gällande samverkan med personal vid HVB-hem och uttrycker sig såhär: 

 

Och jag tänker att våra utbildningar spelar stor roll. Det är ju många på boendet 

som inte är socionomer utan är kanske pedagoger eller... ja något helt annat. Där 

märker man ju en skillnad - i hur man resonerar kring ungdomar. Ja, om man 

resonerar med en lärare eller resonerar med en annan socionom. Men det kan ju 

också vara, så länge man är respektfull emot varandras kunskaper som man har 

med sig tidigare, så kan det vara... så är det ju bra att vi har olika insynsvinklar 

[...] 

 

David nämner också respekt, och säger att det skulle behöva visas mer respekt gentemot de 

andra parternas kunskapsområde. Dalia menar att det är bra att samverka med andra 

professionella med andra erfarenheter och kunskapsområden men att det kan bli skillnad på 

fokus gällande vad ungdomen behöver. Att HVB-hemspersonalen ser ungdomarna varje dag 

och får då en bild av vad ungdomarna behöver medan personal inom socialtjänsten som inte 

träffar ungdomen lika ofta kan se något annat och få en annan bild av vad som är viktigast. 

Markus menar även att skillnader gällande kunskap kan medföra att verksamheterna prioriterar 

olika saker i arbetet. Mellan professionella i samverkan finns alltid olika teoretiska 

ställningstaganden, både i diskussioner och arbetssätt. När det finns olika ställningstaganden 

kan det medföra problematik i att förstå hur den andre tänker och agerar i samverkan. Av den 

anledningen är det viktigt att lära känna andras synsätt och kommunicera kring dem för att få 

förståelse för hur de andra tänker och agerar (Danermark, 2000). Dalia och Markus nämner att 

det är bra och meningsfullt att samverka med professionella med andra kunskapsområden, men 
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att det kan bli skillnad i diskussionerna kring ungdomarnas behov och att det även krävs respekt 

för de andra parternas kunskap. Genom att föra diskussioner om de professionellas olika 

teoretiska referensramar som oftast ligger till grund för arbetet skapas insikt och respekt för den 

andres kunskap. Genom att ha diskussioner gällande de olika teoretiska referensramarna, hur 

den andre ser på problematiken och lösningen kan samverkan även berikas (Danermark, 2000).  

 

Rollfördelning i samverkan är ytterligare en påverkansfaktor som utkristalliserar sig i 

intervjuerna. Ett flertal av respondenterna berör rollfördelning och är överens om att det är en 

viktig del för att samverkansarbetet ska fungera. Milan berättar att det är av stor betydelse att 

fördela roller och uppgifter i samverkansarbetet och att det är viktigt att inte försöka påverka 

varandras roller. En annan anledning som nämns gällande betydelsen av rollfördelning är att 

det annars kan bli otydligt för de inblandade i samverkan om vem som ska göra vad. Milan 

menar även att det är hans ansvar att fördela uppgifter till de som är involverade i samverkan 

och att vara tydlig med vem som har vilken uppgift. Vederbörande uttrycker sig såhär om 

betydelsen av rollfördelning: 

 

[...] att man håller tydligt på sin roll. Att vad är min uppgift, vad är min roll och 

vad har jag för mandat i de här diskussionerna. Så att vi inte försöker, går in och 

försöker påverka varandras roller så mycket utan jag försöker att göra det som är 

mitt och du gör ditt så. För annars blir det väldigt luddigt. 

 

David bekräftar det faktum att arbetet underlättas om det är tydligt vad varje enskild verksamhet 

ska göra. Vederbörande tar exempel utifrån en samverkansgrupp de arbetar med och beskriver 

hur varje verksamhet får med sig en uppgift att arbeta med efter mötena. David uttrycker även 

att under de mötena är all sekretess tillfälligt upphävd, vilket underlättar och medför en mer 

öppen dialog mellan verksamheterna. 

 

Att samverkan underlättas i de fall det finns en tydlig fördelning av roller som uttrycks av Milan 

och David, skriver även Danermark (2000) som menar att ansvarsfördelning är en 

påverkansfaktor och behöver förtydligas som en förutsättning för framgångsrik samverkan. 

David beskriver även risken med att olika kunskapsområden inte finns representerade i 

samverkansarbetet, han uttrycker sig såhär: 

 

[...] det finns en risk att man har samma röst om ni förstår vad jag menar, alltså 

att man, det är inte olika kompetens som pratar utan att vi alla tycker samma sak 

om en elev och det tror jag aldrig är bra. 

 

Därför är det viktigt att aktörerna i samverkan behåller sina ansvarsområden och sin expertis 

och använder den som en styrka i arbetet (Jakobsson och Lundgren, 2013). Milan berättar att 

rollfördelningen är av stor betydelse på grund av att de inblandade annars inte vet vem som ska 

göra vad, att detta kan bli förvirrande, och beskriver även att det är hans uppgift att fördela 

rollerna i samverkansarbetet. Fördelningen av roller är av vikt eftersom det behövs tydlighet 

och gränser för organisationer i samverkan, att veta vilken organisation som ska göra vad och 

har vilka uppgifter, eftersom det bidrar till balans och stabilitet (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Att Milan fördelar roller kan således motverka förvirringen och bidra till stabilitet i arbetet. 

 

En sista påverkansfaktor kan utgöras av de olika verksamheternas mål, både individuella och 

gemensamma. I ett flertal av verksamheterna finns inga uttalade gemensamma mål i samverkan, 

några av respondenterna har däremot egna mål de förmodar att alla är överens om. Exempelvis 

säger Markus “Men dom gemensamma målen det är ju att, från vår sida är det ju att ungdomen 
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ska ha en fungerande skolgång” om HVB-hemmets gemensamma mål med skolan. Mia nämner 

att de har en gemensam policy med HVB-hemmet kring eleverna, med syftet att de ska få 

enhetlig information. De arbetar även tillsammans för att ungdomarna ska må så bra som 

möjligt och att det ska fungera i skolan. Vidare berättar dock Mia att de inte formulerat och 

kommunicerat några gemensamma mål tillsammans med HVB-hemmet, då detta inte heller 

görs med vårdnadshavare i andra fall. David säger att det inte finns några gemensamma mål i 

samverkan generellt, men att det skapas gemensamma mål kring olika individer i de fall det 

behövs. David uttrycker också att tydliga gemensamma mål är något som skulle kunna 

underlätta deras samverkansarbete, men att det för tillfället saknas sådana mål. Milan och 

Denize berättar att de inte har några övergripande mål i samverkan med skola och HVB-hem. 

Denize menar dock att vårdplanen och genomförandeplanen är grunden för samverkan med 

HVB-hemmet, vilket bekräftas av Dalia. 

 

I samverkan bör de aktörer som är delaktiga definiera parternas olika uppdrag, sätta upp mål, 

vad de ska samverka kring samt hur de ska samverka (Lindberg, 2009). I de flesta fall beskriver 

respondenterna att det inte finns tydligt uppsatta mål för hur samverkan ska fungera. Dock är 

det tydligt att det i viss mån finns mål som styr arbetet mer på detaljnivå, detta genom vad 

Denize och Dalia säger kring vård- och genomförandeplan som grund för samverkansarbetet. 

Avsaknaden av- eller otydliga övergripande mål är även en hämmande faktor i 

samverkansarbetet (Danermark & Kullberg, 1999; Rose, 2011). De flesta respondenterna anser 

trots detta att deras samverkan fungerar för närvarande. David säger dock att deras samverkan 

skulle kunna förbättras genom utformande av gemensamma mål. Danermark och Germundsson 

(2007) menar att tydligt uttalade mål är ett krav för en fungerande samverkan, samt att 

individuella mål för organisationerna inte får stå i motsägelse till varandra. Några av 

respondenterna uttrycker att de har individuella mål för samverkan i sina verksamheter men att 

dessa inte har kommunicerats med de andra parterna. Utifrån vad respondenterna beskriver kan 

det ses som ett sammanträffande att deras mål inte motsäger varandra samt att samverkan 

fungerar, trots avsaknaden av gemensamma mål (jfr. Danermark & Germundsson, 2007). 

5.3 Nätverksarbete 
Under denna rubrik kommer instansernas interna nätverksarbete omkring ungdomarna att 

presenteras samt hur de arbetar med nätverk i samverkan. Anledningen till att internt arbete 

presenteras trots att studien syftar till att undersöka samverkan, är för att nätverket är en viktig 

del i att integreras och få ett sammanhang i det nya landet. 

 

5.3.1 Internt arbete kring nätverk  

Utifrån intervjumaterialet syns tydligt att de olika aktörerna arbetar med att öka ungdomarnas 

sociala nätverk men i olika utsträckning. Socialtjänsten arbetar praktiskt med nätverk i mindre 

utsträckning än skola och HVB-hem, deras arbete med nätverk ligger på ett mer 

planeringsmässigt plan i utformandet av den vårdplan som skrivs för varje enskild ungdom. 

Denize och Milan säger att de i vårdplanen skriver om rätten till en meningsfull fritid och rätt 

till fritidsaktiviteter om intresset finns. Det praktiska arbetet ger socialtjänsten sedan i uppdrag 

till HVB-hemmet genom vårdplanen, men förmedlar även information till HVB-hemmet i de 

fall ungdomarna i samtal nämner något som rör dennes sociala nätverk. Detta kan exempelvis 

vara att ungdomen pratar om fritidsaktiviteter eller föreningsliv. Vidare berättar dem att de i 

samtal med ungdomarna försöker uppmuntra till att göra något på fritiden, några exempel de 

tar upp är att gå till fritidsgården, börja på en kurs i exempelvis musik samt ta del av 

föreningsliv. Även Dalia och Markus berättar att de uppmuntrar ungdomarna till att ha någon 

form av fritidsaktivitet. De berättar att de i arbete med ungdomarnas sociala nätverk har kontakt 

med fritidsgårdar, föreningsliv och olika religiösa samfund som exempelvis kyrka, moské och 

synagoga. David och Mia berättar att de arbetar med att öka barnens sociala nätverk genom 
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samarbete med andra klasser i olika ämnen, aktiviteter och projekt. Mia säger dock att de på 

grund av olika omständigheter för närvarande tvingats avsluta många av dessa samarbeten, men 

att de på sikt vill återgå till att ha fler samarbeten. Mia menar att ungdomarna många gånger 

umgås för mycket med individer av samma etniska bakgrund, vilket vederbörande säger 

troligtvis beror på att de talar samma språk och har liknande erfarenheter. Vederbörande ger ett 

exempel på en fråga hon skulle kunna ställa till en elev: 

 

Vi får ju slita mer då, att om du spelar fotboll kan du inte välja en annan klubb 

än att bara spela med ungdomar med samma etniska bakgrund? 

 

Det är av vikt för den sociala integrationen att skapa sociala nätverk med individer som inte har 

samma etniska bakgrund. Detta eftersom individer med annan etnisk bakgrund kan bidra till 

interkulturell inlärning men också vara stödjande och ge information som kan bidra till 

integrationsinriktade handlingar (Carlgren och Diaz, 2004).  Den uppmuntran som Mia ger 

angående att träffa ungdomar med annan etnisk bakgrund kan alltså hjälpa ungdomen i 

integrationsprocessen (jfr. Carlgren och Diaz, 2004). 

 

Milan och Markus påpekar att de inte kan göra allt för att ungdomarna ska få en meningsfull 

fritid, det vill säga att ungdomen måste ha viljan att göra något. Milan uttrycker sig såhär:  

 

Vårt sätt att styra ungdomarna på det som vi ser är en positiv utveckling, det är 

ju just genom vårdplanen och där har vi ju mål om att ungdomarna ska ha en 

meningsfull fritid till exempel, och där måste ju ungdomarna själva vara 

delaktiga i att vilja göra någonting.  

 

En viktig del i integrationsprocessen är att söka ett fullt deltagande i värdlandets sociala liv 

(Valtonen, 2008). En framgångsrik integration kräver även aktiva handlingar från både individ 

och värdland (Bravo & Lönnback, 2003). Detta kan förstås som att respondenternas  

förhållningssätt kan bidra till ungdomarnas självständighet eftersom de även kräver aktiva 

handlingar från ungdomens sida, det vill säga att ungdomarna inte endast delges en aktivitet i 

vilken de måste delta. Vidare menar ett flertal respondenter att de i  sitt arbete med ungdomen 

försöker uppmuntra till att delta i föreningsliv, fritidsgårdar samt att påbörja kurser för att ge 

ungdomarna möjlighet att skapa ett nätverk utanför boendet. Att delta i föreningsliv kan vara 

av betydelse för integrationsprocessen, att genom deltagande i föreningslivet kan samarbeten 

ske kring gemensamma intressen samt ge möjlighet att skapa ett nytt socialt nätverk (Carlgren 

& Diaz, 2004). Att umgås med andra jämnåriga samt betydelsefulla vuxna i skolan är också en 

viktig del av att integreras i det nya samhället. Interaktionen medför att barnet kan utveckla 

sociala kunskaper och kunskap kring kulturella aspekter som är viktiga för en framgångsrik 

integration (Wal Pastoor, 2012). De samarbeten mellan klasserna som David och Mia beskriver 

kan således leda till att ungdomarna får möjlighet att skapa nya kontakter och få kunskap om 

hur det fungerar att leva i Sverige. 

 

Att ungdomar ska ha möjlighet att träffa individer med samma kulturella bakgrund menar Milan 

är väldigt betydelsefullt i arbetet med ungdomarnas sociala nätverk. Han beskriver hur de i 

verksamheten märkt hur viktigt det är att ha kontakt med sitt hemland och sin biologiska familj 

och uttrycker sig såhär: 

 

Ja det har vi också ett mål i vårdplanen, att de ska ha kontakt med de i den mån 

de vill och det är möjligt. Att de ska ha en kontakt med sitt hemland eller släkt 

därifrån men även släkt som finns här i Sverige, vi har sett att det är gynnsamt 
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för barn att ha koppling till någon, biologisk koppling till någon, att få ett  

sammanhang. 

 

Dalia uttrycker att de i sitt arbete med att ge ungdomarna möjlighet att träffa andra individer 

med samma kulturella bakgrund har kontakt med andra HVB-hem, att de tillsammans anordnar 

bland annat fotbollsturneringar. Hon berättar även att det ges möjlighet för ungdomarna att dela 

rum med någon av samma kulturella bakgrund. Markus beskriver att ungdomarna i de flesta 

fall skapar sitt eget nätverk, att de på egen hand brukar få kontakt med individer av samma 

kulturella bakgrund på andra boenden inom kommunen. Av den anledningen arbetar de inte 

särskilt aktivt kring den frågan. Vederbörande nämner även att ungdomarna får kontakt med 

individer som varit i Sverige en längre period via vänner, släkt eller via religiösa samfund. Både 

Markus och Dalia berättar att de i sin verksamhet har telefon och tillgång till internet för att 

ungdomarna ska kunna ha kontakt med släkt, familj och vänner i hemlandet. Markus uttrycker 

även kontakten med hemlandet som en väldigt viktig del i arbetet med det sociala nätverket och 

beskriver det såhär: 

 

För oss är just nätverket och ungdomarnas nätverk och kontakt med hemlandet 

väldigt, väldigt viktigt. Och det är därför vi bland annat både har wifi på boendet 

så att ungdomarna kan använda sig av internet och ha kontakt med dom som har 

kanske facebook eller olika sociala medier, just att komma i kontakt med släkt, 

familj och vänner men sen har vi också telefon på boendet som ungdomarna kan 

låna vardagligen och prata med sina familjemedlemmar och släkt och så. För vi 

tycker det är väldigt viktigt att dom har kvar den här kontakten, för det ser vi som 

en skyddsfaktor. Så det är något som vi absolut uppmuntrar. 

 

Mia och David berättar dock att de inte arbetar med att ungdomarna ska kunna träffa människor 

av samma kulturella bakgrund och inte heller med deras kontakt med hemland, släkt, familj och 

vänner. Däremot säger dem att de är toleranta mot att ungdomarna pratar i telefon under skoltid 

i de fall de får samtal från exempelvis familj. 

 

Arbetet med att få ungdomarna att träffa andra individer av samma kulturella bakgrund utförs 

i olika utsträckning i de olika instanserna. Lidskog och Deniz (2009) beskriver att den kulturella 

tillhörigheten är central i en människas liv och att individer därför ska ha möjlighet att kunna 

utveckla och ha tillgång till sin kultur. Dalia säger att de i sitt arbete ger ungdomarna möjlighet 

att träffa andra ungdomar av samma kulturella bakgrund, exempelvis genom olika aktiviteter. 

Att individer får möjlighet att umgås med individer av samma etniska bakgrund är gynnsamt i 

många fall, då det kan bidra till den sociala integrationen. Anledningen är att individerna kan 

få möjlighet att prata om erfarenheter och att få hjälp och stöd gällande frågor de har. En annan 

anledning är att det kan skapa trygghet för individen i det nya samhället. Dock finns en nackdel 

i att skapa nätverk med individer av samma etniska bakgrund då det kan hämma integrationen 

och leda till etnisk segregation (Carlgren och Diaz, 2004). Att ungdomarna får möjlighet att 

umgås med individer av samma etniska bakgrund inbegriper således både för och nackdelar, då 

det både kan bidra till social integration och vara en trygghet, men även att det kan leda till att 

de blir en grupp för sig. Samtliga respondenter berättar även att de arbetar med ungdomarnas 

kontakt med hemland och familj, men i olika utsträckning. Främst handlar det om att ha tillgång 

till telefon och internet för att kunna ha kvar den kontakten. Markus beskriver även kontakten 

med hemland och familj som en skyddsfaktor. Den kontakt barnet har med sitt hemland kan 

vara av stor betydelse för att på ett framgångsrikt sätt ska kunna integreras i det nya landet 

(Hessle, 2009). Detta kan förstås som att det arbete respondenterna gör för att ungdomarna ska 
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kunna ha kontakt med sin biologiska familj, även om det som David och Mia uttrycker endast 

är att vara toleranta mot telefonsamtal under skoltid, är viktigt för integrationsprocessen.  

 

5.3.2 Samverkansarbete kring nätverk 

De flesta respondenter berättar att det inte sker någon samverkan med de andra instanserna i 

arbetet med att öka ungdomarnas sociala nätverk. Mellan Milan, Markus och Mia finns en 

enighet kring att ungdomarna i de flesta fall skapar sitt eget nätverk, och att det därför inte finns 

någon samverkan kring den frågan. Det sker dock informationsutbyten mellan skola och HVB-

hem i enskilda fall. Det kan exempelvis gälla en ungdom som med skolpersonalen pratar om 

att denne vill påbörja en fritidsaktivitet. Skolan förmedlar då den informationen till HVB-

hemmet så att de kan ta de kontakter som behövs. David beskriver att de arbetar i en 

resursgrupp, bland annat när bristande nätverk uppmärksammas kring en ungdom. I 

resursgruppen ingår både skola, socialtjänst, HVB-hem samt andra aktörer. Dalia berättar att 

de samverkar kring ungdomens sociala nätverk de gånger det står i genomförandeplanen, att de 

arbetar mer tydligt i de fall de fått i uppdrag av socialtjänsten att öka nätverket. Vederbörande 

berättar även att i vissa fall sker samverkan med socialtjänsten om nätverket har dåligt 

inflytande över ungdomen, att samverkan då syftar till att försöka minska dennes sociala 

nätverk. Att samverkan med HVB-hemmet sker kring sådan problematik bekräftas av Denize. 

Milan berättar att de inte samverkar med skola eller HVB-hem för att öka barnens sociala 

nätverk och betonar att ungdomarna bor kollektivt. Denize berättar också att de inte samverkar 

med HVB-hemmet i den frågan, men att det skrivs i vårdplanen att ungdomarna har rätt till en 

fritidsaktivitet i den mån de vill. 

 

Flertalet respondenter berättar att de inte samverkar när det gäller att öka det sociala nätverket 

för ungdomarna. Denize beskriver att de inte samverkar med HVB-hemmet kring ungdomarnas 

sociala nätverk. Dock nämner hon visserligen att det finns skrivet i vårdplanen att ungdomen 

har rätt till en fritidsaktivitet, men då det är på premissen att ungdomen vill ha en fritidsaktivitet 

ligger det på HVB-hemmet att ta de kontakter som krävs. Danermark och Germundsson (2007) 

skriver att samverkan i många fall behövs för att arbetet ska fungera, men att det kan vara så att 

det inte lämpar sig att samverka kring alla arbetsuppgifter. Eftersom det inte sker någon 

samverkan i den här frågan kan det förstås som att instanserna anser att detta är en fråga i vilken 

det är mer lämpat att arbetet utförs individuellt. Detta kan även sägas kring det Milan, Markus 

och Mia säger, det vill säga att dessa ungdomar ofta skapar egna nätverk och att de därför inte 

samverkar kring den frågan. 

 

Milan berättar att samverkan inte sker med någon av de andra instanserna kring att öka det 

sociala nätverket för ungdomarna och understryker att de bor i kollektiv. Boendesituation är 

en påverkansfaktor i integrationsprocessen då den påverkar individens vardag, sociala nätverk 

och utbildning (Hjerm & Schierup, 2004). Det är även av vikt att migranter har ett boende där 

det finns individer med olika etniska bakgrunder eftersom migranterna då kan skapa kontakter 

med dessa (Carlgren & Diaz, 2004). Då ungdomarna bor i kollektiv skapas den möjligheten, 

att träffa individer med annan etnisk bakgrund, vilket även kan bidra till interkulturell 

inlärning samt stödja migranten till integrationsinriktade handlingar (Carlgren & Diaz, 2004). 

 

5.4 Integrationsarbete i samverkan 
Under avsnittet kommer på vilket sätt samverkan sker gällande arbete och utbildning samt 

samverkans betydelse i integrationsarbetet att presenteras. 
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5.4.1 Samverkan kring arbete och utbildning 

Samtliga respondenter uttrycker att samverkan sker gällande ungdomarnas skolgång och fyra 

av respondenterna nämner det svenska språket som en viktig del av det samverkansarbetet. Mia 

berättar att de med HVB-hemmet inför skollov samverkar kring hur HVB-personalen ska kunna 

fortsätta arbeta med ungdomarnas inlärning av det svenska språket. David säger inte det svenska 

språket uttryckligen men beskriver pedagogisk, kognitiv och social utveckling som en grundsyn 

i samverkansarbetet som vederbörande upplever att alla instanserna i kommunen har. Den 

pedagogiska delen innebär då att lära sig svenska och andra ämnen i skolan. Dalia säger även 

att de i samverkan med skolan arbetar för att ungdomarna ska lära sig det svenska språket, för 

att ungdomarna ska kunna komma vidare i sin utbildning samt förbereda dem inför arbetslivet. 

Vederbörande beskriver vidare att de i samverkan med skolan arbetar för att ungdomarna ska  

känna sig trygga i samhället, lära sig kulturen, språket och bli så integrerade som möjligt innan 

de fyllt 21 då socialtjänsten inte längre har ansvar över dem. Dalia uttrycker sig såhär om 

samverkan med skolan kring ungdomarnas inlärning: 

 

Och lära sig en helt ny kultur och lära sig svenska och bygga upp ett nätverk som 

håller. Så att dom ska kunna vara så trygga och integrerade som möjligt, innan 

dom lämnar stödet. 

 

Markus berättar att de samverkar med skolan kring utbildning som grund för att ungdomarna  

senare ska kunna få ett arbete. Mia och David menar även att de samverkar kring ungdomarnas 

möjlighet till sommarskola med HVB-hemmen. David beskriver att de inte har regelrätta möten 

kring sommarskolan men att de för diskussioner via telefonsamtal och har mailkontakt. Både 

Milan och Denize uttrycker att ansvaret gällande samverkan med skolan och skolgången ligger 

på HVB-hemmet. Milan säger även att det i vårdplanen finns mål som rör att ungdomarna ska 

ha en fungerade daglig sysselsättning och gå färdigt grundskolan, men att de delegerar ut 

samverkansarbetet med skolan till HVB-hemmet. 

 

Markus och Dalia berättar att de i samverkan med socialtjänsten har mål i vårdplanen kring att 

öka möjligheterna för ungdomarna att senare få ett arbete. Dock beskriver ingen av dem hur de 

praktiskt går tillväga i arbetet. De flesta av respondenterna säger även att det inte sker någon 

samverkan kring att öka ungdomarnas möjlighet att få ett arbete. Flera av respondenterna säger 

däremot att de arbetar med det internt i verksamheten. De flesta av respondenterna berättar även 

att de i samverkan arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga individer, dock nämner de 

självständigheten i olika kontexter. Exempelvis beskriver Dalia att de i samverkan med skolan 

arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga innan socialtjänstens ansvar för dem löper ut. 

Markus säger att ungdomarnas självständighet är ett mål de har med socialtjänsten utifrån vård- 

och genomförandeplan. Milan bekräftar detta som ett mål med HVB-hemmet och påpekar även 

att det är av stor betydelse att ungdomarna blir självständiga då detta troligen leder till att de 

senare i livet inte behöver samhällets stöd. 

 

Det är av vikt att ungdomen får de kunskaper denne behöver för att kunna bli självständig och 

att kunna språket i det nya landet är en grund för att kunna vara delaktig i samhället (de Wal 

Pastoor, 2012). Det arbete som respondenterna säger att de utför kring ungdomarnas inlärning 

av det svenska språket ligger alltså till grund för att ungdomarna ska kunna bli  självständiga 

individer i det svenska samhället. Vidare nämner ett flertal respondenter att de inte sker någon 

samverkan kring att öka ungdomarnas möjlighet att senare få ett arbete, några av 

respondenterna beskriver dock samverkan kring utbildning som en indirekt åtgärd för att 

ungdomarna senare ska få ett arbete. Carlgren och Diaz (2004) menar att utbildning är något 

som är av vikt för integrationsprocessen. Hjerm och Schierup (2007) menar i sin tur att ett 
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arbete är av stor betydelse för att kunna bli en del av samhället. Således kan den samverkan 

som finns kring utbildning ses som arbete mot ungdomens möjlighet till försörjning och 

delaktighet i samhället. 

 

Milan berättar att de i samverkan med HVB-hem använder vård- och genomförandeplan som 

gemensam grund i arbetet med att ungdomarna ska bli självständiga individer, detta bekräftas 

även av Markus. Att ha samsyn gällande det problemområde samverkan sker kring är av vikt 

eftersom det i sin tur kan bidra till goda professionella relationer (Jakobsson & Lundgren, 

2013). Att personalen från socialtjänsten och HVB-hemmet har en överensstämmande bild i 

arbetet med att få ungdomarna att bli självständiga kan således främja samverkan.  

 

5.4.2 Betydelsen av samverkan kring integration  

De flesta av respondenterna säger att det är viktigt och meningsfullt att samverka med andra 

instanser för att öka ensamkommande barns delaktighet i samhället. Denize påpekar att 

samverkansarbetet gör att det öppnar upp mer för ungdomarna. Vederbörande uttrycker sig 

såhär i detta: 

 

Ja men det öppnar ju upp mer för ungdomarna tänker jag om vi samverkar, för vi 

kan ju hjälpa på olika sätt, så om vi inte gjorde så kanske det skulle bli mer låst. 

Om jag bara koncentrerar mig på min myndighetsutövning och inte pratar med 

någon och skolan bara lär ut svenska och boendet bara fixar mat och boende. Då 

skulle det ju låsa sig mer eftersom ungdomarna har svårt att ta för sig själva när 

dom inte kan språket exempelvis. Och inte vet hur det funkar när man är nyanländ 

här. 

 

Milan menar att samverkan är viktigt för att barnen ska bli delaktiga i samhället, att det 

underlättar för ungdomen om samverkan och samordning av resurser sker. Dalia menar att det 

är verkningsfullt att samverka kring integration eftersom det då är fler individer som kan 

diskutera hur ungdomarna kan integreras på bästa sätt. Mia avviker dock i sin åsikt gällande 

betydelsen av att samverka kring ungdomarnas delaktighet i samhället. Vederbörande uttrycker 

sig såhär: 

 

Jag tror inte vi behöver samverka i att öka delaktigheten [...] för deras integration 

har inget med vår samverkan att göra [...] jag är inte så säker på att vår just 

samverkan kan hjälpa till så jätte mycket. 

 

Mia beskriver att de på skolan arbetar för att få ungdomarna att integreras, men att 

kommunikation med andra instanser gällande integrationsarbete kan leda till att den instansen 

de samverkar med inte upprepar samma saker. Hon menar att det är av vikt att ofta 

kommunicera med ungdomarna om samhället men att samverkan i det fallet kan vara 

hämmande. 

 

Att personal från de olika insatserna har olika utbildning är något som Markus och David menar 

är viktigt i samverkan kring ungdomarnas integration. Danermark (2000) bekräftar att 

samverkan med individer med andra kunskapsområden kan vara berikande. Dock krävs 

diskussioner gällande de professionellas olika teoretiska referensramar eftersom det skapar 

respekt och kan ge de involverade insikt i att de kompletterar varandra. Vidare berättar 

respondenterna att samverkansparterna ofta lägger märke till olika delar i ungdomarnas vardag 

som senare kan vara av vikt att dela. Det är av vikt att i samverkansarbetet ha samtal kring 

faktorer som kan vara betydelsefulla för den problematik samverkan sker kring samt hur de ser 
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på lösningen då detta kan skapa förståelse för den andres synsätt (Danermark, 2000). 

Respondenterna menar, att de professionella upptäcker och diskuterar olika betydelsefulla delar 

i ungdomarnas vardag vilket skapar förståelse för den andres synsätt och främjar därmed 

samverkan. Detta kan även gynna ungdomarna eftersom diskussionerna innefattar olika 

perspektiv på vad ungdomarna behöver för en framgångsrik integrering i samhället. 

 

Milan säger att det underlättar för ungdomen om det finns ett samverkansarbete och därmed att 

resurser samordnas. Att det sker en samordning av de resurser som finns i de individuella 

verksamheterna medför att mål kan uppnås som inte vore möjliga om verksamheterna arbetade 

var för sig (Graham & Barter, 1999). Mia menar i motsats till detta att samverkan inte är 

lämpligt i integrationsarbetet, att det istället är hämmande i frågan. Markus säger att det är 

effektivt att samverka kring integrationen då det medför att ungdomarna påverkas från flera 

håll. I en del fall krävs samverkan för att en verksamhet ska fungera på bästa sätt (Danermark 

& Germundsson, 2007). Respondenterna från HVB-hemmen och socialtjänsten uttrycker detta, 

att integrationsarbetet inte skulle få samma effekt för ungdomarna om instanserna arbetade var 

för sig. 

 

Ett flertal av respondenterna beskriver förslag på hur deras samverkan i integrationsarbetet 

praktiskt kan förbättras. Dalia beskriver att det kan finnas behov av att ha samverkansmöten 

enbart kring integration, men att detta skulle kräva mycket tid. Denize beskriver att 

integrationsarbetet skulle kunna förbättras om deras samverkan vore tätare och att 

verksamheterna hade mer kunskap om varandras arbetsuppgifter. Markus lägger fram vikten av 

att arbeta med att förtydliga rollerna, vilka som har ansvar för de olika delarna i arbetet. Detta 

beskrivs även av David som menar att det skulle behövas en arbetsgrupp där information kan 

delas mer öppet, samt att det borde finnas en eller flera personer som är tydligt ansvariga för att 

driva samverkansarbetet framåt. Milan menar att frågan kring integrering av ensamkommande 

barn snarare borde göras till en samhällsfråga, att ungdomarna ska delta i olika föreningar och 

således träffa svenska ungdomar vilket i sin tur kan minska risken att de blir en grupp för sig. 

 

Att integrationen borde göras till en samhällsfråga är något som bekräftas av Bravo och 

Lönnback (2003) då de beskriver att det inte enbart krävs aktiva handlingar från migranten utan 

också av värdlandet för att integrationen ska bli så bra som möjligt. Att få ungdomarna att bli 

delaktiga i föreningar som Milan uttrycker är viktigt för att de ensamkommande barnen inte ska 

bli en grupp för sig, beskrivs även av Carlgren och Diaz (2004) som betydelsefullt eftersom det 

kan bidra till att migranter får ett större socialt nätverk. Detta i sin tur kan förbättra 

förutsättningarna för social integration, vilken både kan innefatta ett nätverk av individer av 

samma etniska bakgrund likväl som av annan etnisk bakgrund. Dessa kontakter kan vidare 

hjälpa individen att känna sig trygg i det nya samhället och stödja migranten till 

integrationsinriktade handlingar. Att göra integrationen till en samhällsfråga samt att 

uppmuntra ungdomarna att delta i föreningslivet kan således vara fördelaktigt för ungdomarnas 

integrationsmöjligheter. Dalia säger att samverkansarbetet kring integration tar mycket tid, 

vilket även nämns av Denize som menar att samverkansarbetet skulle kunna förbättras om 

samverkan vore tätare. Samverkan är en arbetsform som kräver mycket tid om den måste 

rymmas inom ramen för den egna verksamheten. Vidare är det en fördel om det skapas en 

projektorganisation vars hela syfte är samverkansarbete, då det medför att det finns mer tid til l 

interaktion (Danermark, 2004). Det respondenterna säger kan således förstås som att en 

gemensam organisation eller arbetsgrupp som enbart finns till för samverkansarbetet vore 

fördelaktig. 
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6. Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer slutsatser som dragits utifrån studiens resultat att diskuteras 

med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vidare förs en diskussion gällande studiens styrkor, 

svagheter och relevans för socialt arbete. Slutligen ges rekommendationer och förslag till 

fortsatt forskning på området.   

 

6.1 Slutsatser 
De flesta av respondenterna uppger att de tycker att samverkan i praktiken fungerar bra, men 

de beskriver även att det finns områden i samverkansarbetet som behöver förbättras och 

utvecklas. Samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola och HVB-hem i de båda kommunerna 

saknar övergripande mål för hur arbetet ska utformas. Det vill säga att det saknas generella mål 

för arbetet, vilket kan förstås som en hämmande faktor eftersom samverkansarbetet bedrivs 

utan en tydlig och gemensam grund. En anledning till att respondenterna ändå upplever 

samverkansarbetet som fungerande kan vara att det i de flesta fall finns interna mål i 

verksamheterna, vilka inte står i motsägelse med varandra. Eftersom verksamheternas mål 

sammanfaller med varandra kan det ses som att det ändå finns en form av gemensam grund, 

även om den inte är kommunicerad och definierad.  I en tidigare studie hävdas att gemensamma 

mål är av vikt i samverkansarbete då det kan medföra att risken för dilemman minskar, och 

menar även att det blir lättare att lösa de dilemman som ändå uppstår om det finns ett gemensamt 

fokus och mål (Rose, 2011). Trots att respondenterna uttrycker att samverkansarbetet för 

närvarande fungerar bra skulle gemensamma mål kunna underlätta deras arbete och därmed 

förbättra samverkan. 

 

Vidare beskriver respondenterna fyra olika faktorer som påverkar samverkansarbetet. En av 

dessa är kommunikation vilken flertalet av respondenterna anser är en förutsättning för god 

samverkan. I vissa fall beskrivs dock att tiden många gånger blir en hämmande faktor som 

försvårar kommunikationen. Detta kan förstås som att det behövs en möjlighet att frisätta mer 

tid för samverkansarbetet. Det kan innebära att det krävs tydliga definitioner av hur arbetet ska 

fortlöpa för att underlätta planering, exempelvis genom övergripande mål för hur ofta 

samverkansmöten ska ske eller gemensamt utformade styrdokument för samverkansarbetet. 

Den andra påverkansfaktorn i samverkansarbetet innefattar att de flesta respondenterna anser 

att de har en relativt god insikt i och kunskap om varandras verksamheter. Att de har vetskap 

om varandras arbetsuppgifter leder till att förutsättningarna för samverkan förbättras eftersom 

de då vet vad de andra kan och får göra inom ramen för sin verksamhet. Att ha kunskap om 

varandras verksamhet och arbetsuppgifter beskrivs i en tidigare studie är av vikt för att 

orealistiska krav och förväntningar inte ska ställas på de andra parterna i samverkan 

(Germundsson, 2011). Respondenterna som säger att de inte har lika god insyn i de andras 

verksamheter uttrycker ändå en vilja till att inhämta den kunskapen, vilket kan ses som en 

drivkraft och vilja till att samverka. Den tredje faktorn som påverkar samverkan är de skilda 

kunskapsområden som de professionella besitter vilket samtliga respondenter menar är positivt. 

Anledningen som beskrivs är att de kan betrakta ungdomarnas problematik ur olika perspektiv. 

Att respondenterna uttrycker att interprofessionell samverkan är meningsfullt kan ses som en 

främjande faktor i deras samverkansarbete. Den sista påverkansfaktorn som beskrivs av 
respondenterna är vikten av att tydligt fördela roller i samverkan. Detta för att de inblandade 

ska veta vem som har vilka uppgifter. Att tydligt definiera de olika verksamheternas roller i 

samverkansarbetet kan således vara något som behöver göras kring varje enskild ungdom. Alla 

ungdomar har inte samma behov vilket kan innebära att rollerna blir olika beroende på vilken 

typ av problematik det handlar om. 
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Samtliga respondenter säger att de arbetar med ungdomarnas nätverk men i olika utsträckning. 

Det mest framträdande sätt på vilket verksamheterna arbetar med att öka ungdomarnas nätverk 

är genom uppmuntran till fritidsaktiviteter och- eller föreningsliv för att ungdomarna ska få 

kontakt med ungdomar av annan kulturell bakgrund, likväl som ungdomar av samma kulturella 

bakgrund. Skulle ungdomarna istället tvingas till fritidsaktiviteter skulle det förmodligen få en 

mer negativ inverkan på dem. Genom uppmuntran ges ungdomarna istället möjligheten att göra 

något på sina egna villkor, vilket även kan bidra till att öka deras självständighet. Att samtliga 

respondenter även arbetar med att öka ungdomarnas sociala nätverk kan förstås som att de anser 

att ett nätverk är av betydelse för ungdomarnas utveckling och för deras 

integrationsmöjligheter. En tidigare studie bekräftar detta och hävdar att det för 

ensamkommande barn är av stor vikt att ha en fritidsaktivitet och träffa vänner eftersom det kan 

skapa en känsla av att ha ett aktivt socialt liv (Lundberg & Dahlquist, 2012). Respondenterna 

uttrycker även att de arbetar för att ungdomarna ska ha möjlighet till kontakt med hemland, 

släkt och familj i den utsträckning det är möjligt. Att sådant arbete bedrivs kan uppfattas som 

att respondenterna är måna om att ungdomarna ska få möjlighet att ha kontakt med individer 

som de skiljts från innan de kom till Sverige. Den kontakten kan i sig fungera som en trygg 

punkt i den situation de nu befinner sig i. Det kan således sägas att instanserna arbetar internt 

både för att öka och bibehålla kontakten med ungdomarnas nätverk, dock säger samtliga 

respondenterna att de inte samverkar kring detta. Det går därför att diskutera huruvida 

nätverksarbetet lämpar sig att utföra i samverkansform eller om arbetet bör föras internt inom 

respektive verksamhet. Många av respondenterna säger att ungdomarna är duktiga på att själva 

skapa sig ett nätverk och att det därför inte sker någon samverkan kring den frågan. I det här 

fallet kan det vara lämpligt att det inte sker någon samverkan då samverkansarbete i den här 

frågan skulle kunna leda till att för många försöker påverka ungdomarna. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att ungdomarna blir allt för beroende av personalen i sin vardag. Graham och 

Barter (1999) beskriver i sin studie att samverkan sker för att verksamheterna ska kunna uppnå 

mål som inte vore möjliga om de arbetade var för sig. Anledningen till att samverkan inte sker 

i arbetet med ungdomarnas sociala nätverk kan därför vara att instanserna anser att målet att 

skapa ett nätverk i det här fallet bättre nås genom internt arbete. 

 

Respondenterna berättar att de samverkar kring ungdomarnas skolgång och ett flertal av 

respondenterna menar att svenska språket är en betydande del i samverkansarbetet gällande 

ungdomarnas utbildning. I en tidigare studie betonas betydelsen av utbildning för 

ensamkommande barn då det ger dem verktyg för att klara sig i livet, detta för att det är en plats 

där de kan lära sig språket och få andra kunskaper (Lundberg & Dahlquist, 2012). Att 

samverkan sker kring ungdomarnas skolgång och det svenska språket kan således uppfattas 

som att respondenterna anser att dessa samverkansområden är betydande för att ungdomarna 

ska kunna integreras och bli en del av det svenska samhället.  

 

De flesta respondenter säger att de inte samverkar kring ungdomarnas möjlighet till att senare 

få ett arbete. Detta kan förmodligen bero på att samtliga ungdomar för närvarande går i skolan. 

Flera respondenter säger däremot att de arbetar med det internt, och då främst genom samtal 

med ungdomarna om deras egna önskningar och mål. Även om ingen samverkan sker är det 

positivt att de ändå samtalar om det för att ungdomarna ska få kunskap och förståelse för vad 

som krävs av dem för att de ska kunna uppnå sina mål. De flesta av respondenterna menar också 

att det är positivt och viktigt att samverka för att öka ungdomarnas delaktighet i samhället. Detta 

kan betyda att respondenterna menar att arbetet på området inte skulle fungera lika väl om det 

endast utfördes internt i de respektive verksamheterna. Dock menar ett flertal respondenter att 

samverkansarbetet kring integrationen kan förbättras på olika sätt. Att respondenterna menar 

att det finns förbättringsområden gällande samverkansarbetet kring integration kan uppfattas 
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som att det arbete som utförs för närvarande inte är tillräckligt på vissa områden. Då 

respondenterna kommer med förslag på hur samverkansarbetet skulle kunna förbättras, kan det 

även ses som att respondenterna har viljan till utveckling av bristande områden i arbetet. 

 

6.2 Studiens styrkor, svagheter och relevans för socialt arbete 
Samverkan kring ensamkommande barn och samverkans betydelse för integrationen är ett 

område som är tämligen outforskat. Några av studiens styrkor är därför att den kan bidra till 

en bättre bild av hur samverkan bedrivs omkring ensamkommande barn samt hur samverkan 

bedrivs rörande barnens integration. Studien kan även bidra till en ökad förståelse för hur 

socialtjänst, skola och HVB-hem arbetar internt för att både bibehålla tidigare nätverk och öka 

ensamkommande barns nätverk i Sverige. Den teori som använts i studien är av hög relevans 

för ämnet eftersom samverkan och integration är studiens centrala forskningsområden. 

Svagheter i studien är att den gjorts på ett väldigt litet urval då endast sex respondenter från de 

olika verksamheterna intervjuats samt att andra verksamheter som är delaktiga i arbetet med 

ensamkommande barn inte har beaktats. Studien är av relevans för socialt arbete eftersom det 

är myndigheter och andra aktörer som har ansvaret för att ensamkommande barns behov 

tillgodoses, vilket sker i form av olika insatser. För att barnens behov ska kunna tillgodoses är 

det av vikt att det sker en samverkan mellan de instanser i vilka insatserna verkställs. Därför 

finns även en relevans i att studien kan belysa hur den samverkan fungerar för att bidra med 

idéer till hur samverkansarbeten kan utvecklas och förbättras. 

 

6.3 Rekommendationer för fortsatt forskning 
Det är ett flertal myndigheter och aktörer som samverkar omkring ensamkommande barn, det 

vill säga fler än socialtjänst, skola och HVB-hem som denna studie behandlat. Dessa barn 

kommer till Sverige ensamma, i och med det är det endast myndigheter och andra aktörer som 

kan se till att deras behov tillgodoses. Det är således av vikt att samverkan sker för att kunna 

förse barnen med de insatser de är i behov av. Vi rekommenderar därför fortsatt forskning 

gällande samverkan kring ensamkommande barn vilket även inkluderar andra instanser än de 

som berörts i denna studie. Anledningar till fortsatt forskning är för att området är tämligen 

outforskat och för att ge verksamheterna en bredare grund att stå på i sitt samverkansarbete. 

En stark rekommendation från vår sida till forskningen är även att genomföra en rikstäckande 

forskningsstudie över hur samverkan bedrivs omkring ensamkommande barn. Detta för att 

kunna utforma nationella riktlinjer eller rekommendationer för hur samverkansarbete på 

området ska bedrivas. Ensamkommande barn är en väldigt utsatt grupp i vårt samhälle och 

därför ser vi ett behov av en omfattande studie på området, samt ett behov av riktlinjer eller 

rekommendationer för arbetet. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Tack för att du ställer upp! 

Huvudsyftet med vår uppsats är att undersöka hur samverkan bedrivs mellan kommunalt 

HVB-hem, skola och socialtjänst kring ensamkommande flyktingbarn. Syftet ligger också i att 

undersöka på vilket sätt samverkan påverkar barnens möjlighet att integreras i det svenska 

samhället på ett bra sätt. Undersökningen görs inom ramen för en C-uppsats i socialt arbete 

vid Örebro universitet. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt, och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan. Alla svar och uppgifter du lämnar kommer behandlas 

konfidentiellt. Intervjun spelas in, transkriberas, anonymiseras och tematiseras. Materialet 

kommer förvaras oåtkomligt och endast användas till uppsatsen. När vår uppsats sedan är 

redovisad och godkänd kommer transkribering och inspelning att makuleras. Uppsatsen 

beräknas att vara färdig och finnas tillgänglig vid Örebro universitet i början på juni. Vi 

skickar er gärna ett exemplar i mån av intresse. 

 

Intervjun kommer bestå av fyra teman inom ramen för vårt syfte och förväntas pågå i 45-60 

minuter. 

För att kunna spela in och använda citat från intervjun så vill vi gärna be om ditt samtycke.   

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
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jag samtycker till att intervjun spelas in samt  

samtycker till att bli anonymt citerad. 

 

 

Ort, april 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2 – Intervjuguider 
 

8.2.1 Intervjuguide Skola 

Bakgrundsfakta 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning? 

 

Tema 1. Samverkan mellan de olika instanserna när det gäller ensamkommande barn 

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet?  

 Hur samverkar ni med socialtjänsten?  

 Vad samverkar ni kring med HVB-hemmet?  

 Vad samverkar ni kring med socialtjänst?  

 Hur ofta samverkar ni med HVB-hemmet? 

 Hur ofta samverkar ni med socialtjänsten? 

 

Tema 2. Samverkan i praktiken 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med HVB-hemmet? 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med socialtjänsten? 

 Hur upplever du att målen med er samverkan uppnås? 

 Vad har du för insikt/kunskap i HVB-hemmet verksamhet?  

 Vad har du för insikt/kunskap i socialtjänstens verksamhet? 

 Hur upplever du att era olika kunskapsområden påverkar samverkansarbetet? 

 Vilken part tycker du har störst inflytande i er samverkan?  

 Vad upplever du gör att er samverkan fungerar?  

 Vad upplever du gör att er samverkan inte fungerar?   

 Hur skulle er samverkan kunna förbättras? 

 

Tema 3. Barnens nätverk 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa svenska barn och ungdomar? 
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 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa människor med samma kulturella 

bakgrund? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet med barnens kontakt med sitt hemland/sin släkt/sin familj? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen senare ska kunna ta del av den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

Tema 4. Samverkan och integration 

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Hur samverkar ni med socialtjänsten för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med socialtjänsten för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Vad upplever du för fördelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

 Vad upplever du för nackdelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

 Vad bör enligt din uppfattning förändras i er samverkan för att förbättra integrationen av 

dessa barn? 

 

 

 

8.2.2 Intervjuguide socialtjänst 

Bakgrundsfakta 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning? 

 

Tema 1. Samverkan mellan de olika instanserna när det gäller ensamkommande barn 

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet?  

 Hur samverkar ni med skolan?  

 Vad samverkar ni kring med HVB-hemmet?  

 Vad samverkar ni kring med skolan?  

 Hur ofta samverkar ni med HVB-hemmet? 

 Hur ofta samverkar ni med skolan? 

 

Tema 2. Samverkan i praktiken 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med HVB-hemmet? 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med skolan? 

 Hur upplever du att målen med er samverkan uppnås? 

 Vad har du för insikt/kunskap i HVB-hemmet verksamhet?  

 Vad har du för insikt/kunskap i skolan verksamhet? 

 Hur upplever du att era olika kunskapsområden påverkar samverkansarbetet? 

 Vilken part tycker du har störst inflytande i er samverkan 

 Vad upplever du gör att er samverkan fungerar?  

 Vad upplever du gör att er samverkan inte fungerar?   

 Hur skulle er samverkan kunna förbättras? 

 

Tema 3. Barnens nätverk 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa svenska barn och ungdomar? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa människor med samma kulturella 

bakgrund? 



33 

 

 Hur arbetar ni i er verksamhet med barnens kontakt med sitt hemland/sin släkt/sin familj? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen senare ska kunna ta del av den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

Tema 4. Samverkan och integration 

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med HVB-hemmet för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Hur samverkar ni med skolan för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med skolan för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Vad upplever du för fördelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

 Vad upplever du för nackdelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

Vad bör enligt din uppfattning förändras i er samverkan för att förbättra integrationen av 

dessa barn? 

 

 

 

8.2.3 Intervjuguide HVB-hem 

Bakgrundsfakta 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning? 

 

Tema 1. Samverkan mellan de olika instanserna när det gäller ensamkommande barn 

 Hur samverkar ni med skolan?  

 Hur samverkar ni med socialtjänsten?  

 Vad samverkar ni kring med skolan?  

 Vad samverkar ni kring med socialtjänst?  

 Hur ofta samverkar ni med skolan? 

 Hur ofta samverkar ni med socialtjänsten? 

 

Tema 2. Samverkan i praktiken 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med skolan? 

 Vad har ni för gemensamma mål i samverkan med socialtjänsten? 

 Hur upplever du att målen med er samverkan uppnås? 

 Vad har du för insikt/kunskap i skolans verksamhet?  

 Vad har du för insikt/kunskap i socialtjänstens verksamhet? 

 Hur upplever du att era olika kunskapsområden påverkar samverkansarbetet? 

 Vilken part tycker du har störst inflytande i er samverkan? 

 Vad upplever du gör att er samverkan fungerar?  

 Vad upplever du gör att er samverkan inte fungerar?   

 Hur skulle er samverkan kunna förbättras? 

 

Tema 3. Barnens nätverk 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa svenska barn och ungdomar? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen ska få träffa människor med samma kulturella 

bakgrund? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet med barnens kontakt med sitt hemland/sin släkt/sin familj? 
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 Hur arbetar ni i er verksamhet för att barnen senare ska kunna ta del av den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

Tema 4. Samverkan och integration 

 Hur samverkar ni med skolan för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med skolan för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Hur samverkar ni med socialtjänsten för att öka barnens sociala nätverk?  

 Hur samverkar ni med socialtjänsten för att öka barnens möjligheter att senare få ett arbete? 

 Vad upplever du för fördelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

 Vad upplever du för nackdelar med att samverka i arbetet med att öka barnens delaktighet i 

samhället? 

 Vad bör enligt din uppfattning förändras i er samverkan för att förbättra integrationen av 

dessa barn? 

 


