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Sammanfattning: Arbetet med ensamkommande barn är relativt nytt och 

outforskat i Sverige. Den här artikeln tittar närmare på uppfattningar och 

erfarenheter om mobbning och diskriminering hos vägledare som jobbar på ett 

boende för ensamkommande barn. Genom fyra semistrukturerade intervjuer 

samlades ett kvalitativt datamaterial in. De centrala fynden i studien visar att 

vägledarna tenderar att förklara diskriminering utifrån individers handlingar och 

undgår att se strukturella orsaker. Ungdomarna tros vara mindre utsatta för 

mobbning och diskriminering än svenska ungdomar. Vägledarna arbetar 

övergripande för att skapa en trygg miljö på boendet men det finns inga aktiva 

strategier för att förebygga utsatthet vilket ligger i linje med att det inte finns lagar 

som kräver detta. De har lärt sig hur de ska förhålla sig till olika kulturer men det 

kan innebära en risk att de slutar lyssna på individen. Detta visar på vikten av att 

mer forskning på området behövs bland annat för att lyfta fram de 

ensamkommande barnens egna perspektiv. 

 
Nyckelord:  Diskriminering, ensamkommande barn, HVB-hem, mobbning, 

vägledare, socialt arbete  
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare för ett gott samarbete. Vi har kunnat bolla idéer och 

fått konstruktiv kritik under hela processen. Kommunikationen har fungerat bra, 

med snabba och tydliga svar. Vi vill även rikta ett tack till vägledarna och 

områdeschefen på boendet som ställt upp på intervjuerna och varit väldigt 

behjälpliga. 
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Hur formas ett tryggt hem?  

Vägledares perspektiv på mobbning och 

diskriminering av ensamkommande barn 

 

ANNE LUNDBERG & JOHANNES NYGREN 

 

Vägledares erfarenheter och uppfattningar om mobbning och 

diskriminering avhandlas i följande artikel. Det visar sig att 

vägledarna arbetar med frågorna indirekt men att kunskaperna och 

arbetssätten kan förbättras. Bidragande till detta kan vara att lagar 

på området inte föreskriver aktiva åtgärder mot mobbning och 

diskriminering. 

 

Inledning 

Många förändringar har gjorts de senaste åren för att skärpa de lagar och regler 

som styr det dagliga arbetet med att förhindra och förebygga mobbning och 

diskriminering som är riktat mot barn i olika miljöer (Skolverket, 2011; Larsson, 

2010), till exempel Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 

2010:800). Blir alla barn hjälpta av förändringarna? Ensamkommande barn, är 

barn under 18 år som kommer ensamma till Sverige utan någon av sina föräldrar 

eller någon annan vuxen person som anses stå i föräldrarnas ställe (Regeringens 

proposition, 2005/06:46). Ökningen av ensamkommande barn har varit stadig 

under hela 2000-talet bland annat på grund av de konflikter som pågått i länder 

som Somalia, Irak och Afghanistan (Migrationsverket, 2010). Sverige är det land 

som tar emot flest ensamkommande barn i Europa (Migrationsverket, 2012a). Här 

finns 146 Hem för vård eller boende (HVB-hem) för ensamkommande barn enligt 

Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport (2012). Dessa hem bedrivs i privat eller 

offentlig regi enligt Socialtjänstlagen (SoL)(SFS 2001:453) och ska verka under 

trygga och goda förhållanden. Betyder det även att mobbning och diskriminering 

aktivt förebyggs och motverkas?  
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Mobbning är ett omdiskuterat begrepp och dess definitioner är många och 

mångsidiga (Carrera, DePalma & Lameiras, 2011; Jianghong & Nicola, 2011). 

Det var inte förrän i slutet av 1960-talet som en mängd olika företeelser vilka 

tidigare beskrivits med ord som översitteri, att retas, att inte få vara med, började 

diskuteras under benämningen mobbning inom akademin och formuleras som ett 

samhällsproblem i Sverige. Idag är det ett uppmärksammat begrepp speciellt inom 

skolan och arbetslivet (Larsson, 2010; Frånberg & Wrethander, 2011). Mobbning 

förutsätts ofta vara kopplat till individens ansvar (Olweus, 2010), vilket inte gäller 

diskriminering i samma utsträckning (SOU 2005:41).  

Diskriminering är även det ett mångfacetterat begrepp, men kopplas ihop med 

en strukturell nivå där särskiljande handlingar har sin grund i ojämlika 

maktrelationer mellan grupper utifrån kön, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell 

läggning eller ålder (Sahlin & Machado, 2008; SFS 2008:567). Ensamkommande 

barn är en utsatt grupp, blanda annat för att de ofta upplevt lidande, flytt sitt 

hemland, förlorat konakt med vänner och familj och nu befinner sig i ny miljö 

(Lundberg & Dahlquist, 2012).  

Mobbning och diskriminering är relevanta begrepp eftersom de fångar in 

både en individuell och kollektiv syn på utsatthet (Skolverket, 2011; SOU 

2005:41). Det finns många exempel på att diskriminering är negativt för individen 

(Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2008) och att invandrare med utomeuropeisk 

bakgrund blir utsatta för diskriminering och kränkande behandling i större 

utsträckning än personer med svensk bakgrund (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 

2010; SOU 2005:69). Att bli utsatt för mobbning har också negativ inverkan på 

hälsa och välmående (Jianghong & Nicola, 2011). Författarna till denna artikel 

har trots grundliga sökningar inte funnit några studier på förekomsten av 

mobbning på HVB-hem för ensamkommande barn. Däremot finns bevis på att det 

förekommer inom HVB-hem som inriktar sig mot missbruk och psykosocial 

problematik mer generellt (Farmer & Pollock, 1998; Gibbs & Sinclair, 2000). 

Socialstyrelsens senaste tillsyn från 2012 kom fram till att det fanns fler brister i 

HVB-hem för ensamkommande barn än i andra HVB-hem bland annat när det 

gäller dokumentation och personliga handlingsplaner. Det går inte att utesluta att 

detta även gäller arbetet med mobbning och diskriminering även om inte detta var 

något fokus i tillsynen. 
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Som socialarbetare är det viktigt att ha ett reflexivt förhållningssätt i sin 

arbetsroll. Enligt författarna till denna studie är kunskapsläget kring hantering av 

mobbning och diskriminering på HVB-hem för ensamkommande barn outforskat. 

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar som finns hos 

vägledare i arbete med ensamkommande barn när det gäller att förebygga och 

motverka mobbning och diskriminering, samt att se hur vägledarna förhåller sig 

till lagar och riktlinjer som reglerar arbetet med mobbning och diskriminering. 

Författarna tänker besvara syftet genom följande frågeställningar: 

 Vad har vägledarna för uppfattningar om mobbning och 

diskriminering?  

 Vilka erfarenheter har vägledarna av att hantera mobbning och 

diskriminering? 

 Vilka strategier använder sig vägledarna av för att förebygga och 

förhindra mobbning och diskriminering? 

 

Metod 

Materialet i denna studie består av fyra semistrukturerade intervjuer med personer 

vilka arbetar som vägledare på ett boende för ensamkommande barn. Fiktiva 

namn på vägledarna har använts. Irina, Hassan, Elaine och Kim har olika 

arbetslivserfarenheter, bland annat inom skola och behandlingsvård samt har olika 

utbildning inom samhälls - och beteendevetenskap. De har arbetat på boendet 

mellan två och fem år. Boendet återfinns i en mellanstor stad i Sverige där 

vägledarna arbetar utifrån en salutogen pedagogik som syftar till att främja det 

friska och fokusera på möjligheter.  

Genom ett strategiskt urval utifrån kriteriet boende för ensamkommande barn 

kontaktades områdeschefer för ett antal boenden. Tanken var att områdeschefer 

skulle fungera som en ingång för att få kontakt med vägledare. Eftersom 

vägledarna har den dagliga kontakten med de ensamkommande barnens anser 

författarna att vägledarna har god kunskap om barnens situation och är därför 

lämpliga att intervjua. Det boende som svarade först fick bli ämne för studien, 

vilket innebar att även ett bekvämlighetsurval har använts. Områdeschefen 

mejlade en förfrågan till samtliga vägledare på boendet. Självselektering skedde i 

form av att de tillfrågade vägledarna själva valde om de ville delta, men samtidigt 
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deltog de vägledare som arbetade de dagar som författare och områdeschef valt 

för intervjuerna. Hade vägledarna valt tiderna själva hade de kunnat förbereda sig 

bättre, även om inte det var ett mål med studien.  

Denna C-uppsats syftar till att visa en bild av hur det kan se ut på ett boende 

för ensamkommande barn i avseendet arbete med mobbning och diskriminering. 

Detta utifrån några glimtar av verkligheten vilka gett oss tillfälle att ta del av 

uppfattningar och erfarenheter som är aktuella för just de personer på det boende 

som författarna besökte. Därför är en kvalitativ metod en relevant 

forskningsstrategi för att börja belysa detta område (Backman, 2008; Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  

En intervjuguide har använts med en tematisering som utgick från 

forskningsfrågorna. Frågorna är både individ och kontextberoende på grund av de 

unika förutsättningar som finns i intervjusamtalet, genom vilket sätt frågorna 

ställs och uppfattas. Att inte delge frågorna innan intervjuerna var tänkt att bidra 

till en spontanitet i svaren. Vad som talar för semistrukturerade intervjuer är att få 

en bredare syn och locka fram svar hos enskilda personer som eventuellt inte hade 

yttrat sig i en större grupp, samt att kunna se skillnader. Att använda sig av en 

fokusgrupp hade kunnat skapa andra svar från personalgruppen eftersom de hade 

fått möjlighet att på plats ifrågasätta varandras ståndpunkter. (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

Författarna genomförde två intervjuer var för sig. De genomfördes 

individuellt i boendets samtalsrum och varade mellan 45 och 85 minuter. Valet av 

individuella intervjuer syftade till att ge mer varierade och spontana svar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant för analysen, totalt cirka 40 

sidor text. Kompletterande uppgifter inhämtades via mejlkontakt med chefen på 

boendet. 

 Det första steget i analysen genomfördes med hjälp av meningskoncentrering 

för att sammanfatta det centrala i svaren till varje forskningsfråga. I ett andra steg 

valdes citat från intervjuerna som tydligt kunde knytas till forskningsfrågorna. I 

ett tredje steg analyserades ovan nämnda data i relation till det rådande 

kunskapsläget författarna valt vilket presenteras vidare i nästa kapitel (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Denna studie har försökt uppnå tillförlitlighet i största möjliga mån genom att 

hänsyn har tagits till en rad kriterier som beskrivs härefter. Trovärdighet har 
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säkerställts genom att intervjuguide och frågeställningar överensstämmer med 

syfte och val av lämplig forskningsmetod samt att kriterier för kvalitativ metod 

har beaktats. Respondentvalidering har uteslutits på grund av C-uppsatsens 

begränsade tidsram. Författarna är medvetna om att återrapportering till de 

intervjuade vägledarna hade stärkt trovärdigheten för studien. Pålitligheten har 

beaktats genom att författarna har försökt inta en reflexiv position och varit 

medvetna om deras inverkan på att formulera detta som ett område värt att studera 

vilket Bryman (2011) understryker vikten av. Studien strävar efter att vara 

transparent genom att redovisa forskningsprocessen och resultatet på ett tydlig och 

fylligt sätt.  

Samarbetet mellan författarna har under C-uppsatsens gång fungerat väldigt 

bra. Allt började med att klargöra vilka ambitioner och intresseområden som 

fanns. Där kunde ensamkommande barn kombineras med mobbning och 

diskriminering. Sedan delades de olika områdena upp för att kunna effektivisera 

artikelsökningar och inläsning på respektive område. Syfte och frågeställningar 

formulerades tillsammans och låg som grund till intervjuguiden. Intervjuerna 

genomfördes och därefter delade författarna till en början upp teori, reslutat och 

analys och skrev lite var för sig. Sedan skrevs de resterande delarna tillsammans.  

Bidragande till ett gott samarbete tror författarna beror på en god dialog, ett 

tydligt fokus, liknande ambitioner, högt till tak när det gäller att ge varandra kritik 

och slutligen att var och en har tagit sitt ansvar under processen och varit lyhörda 

för den andres behov. En förbättring kunde ha varit att båda tagit en mer kritisk 

ståndpunkt gentemot uppsatsen och forskningsprocessen för att få en mer 

nyanserad bild. Båda författarna läser internationell och interkulturell 

socionomutbildning vilket kan ha påverkat valet av fokus, exempelvis att etnicitet 

setts som relevant att analysera. 

Det finns även etiska aspekter att ta hänsyn till. Vid intervjutillfällena har 

kravet på att delge adekvat information säkerställts genom att förklara studiens 

syfte, få samtycke om deltagande på vilket sätt intervjumaterial kommer att 

användas. De intervjuade valde själva om de ville medverka, de kunde avstå från 

att svara på frågor samt avbryta när de ville under intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet har garanterats genom att avidentifiera alla markörer som 

eventuellt skulle kunna koppla studien till boendet, exempelvis hur många 
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vägledare som arbetar på boendet och hur många barn som bor där (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vägledarna på boendet talade oftast om de ensamkommande barnen som 

ungdomar eller boende under intervjutillfällena vilket är andra benämningar som 

används i resultat-, analys- och diskussionsdelen. Av begreppen gode män och 

särskild förordnad vårdnadshavare kommer endast gode män att tas upp även om 

innebörden av respektive åtagande skiljer sig åt. God man är den person som 

företräder det ensamkommande barnet juridiskt (Regeringens proposition, 

2004/05:136).  

Teorier och forskning har valts ut via rapporter som berörda myndigheter 

publicerat på ämnena de senaste åren samt artiklar som valts ut med relevanta 

sökord på engelska och svenska samt med krav på vetenskaplig granskning i 

största möjliga mån. Databaserna som användes var; ProQuest Social Sciences, 

Primo, Artikelsök, Google Scholar. Forskning premierades som antingen var 

relevant på grund av ett nyare produktionsdatum eller många citeringar i den 

ämnesspecifika litteraturen vilket lyfts fram som viktigt av Bryman (2011).  

Tanken med att kombinera teorier och forskning om mobbning och 

diskriminering var att skapa en bred bild över hur ett HVB-hem för 

ensamkommande barn hanterar problem som är knutna till oacceptabla former av 

utsatthet. Författarna anser att det finns många skärningspunkter mellan de båda 

begreppen som på flera sätt överlappar varandra beroende på vilket perspektiv 

som studeras.  

En rad avgränsningar görs på grund av syftet och studiens begränsade 

omfattning. Relevant hade exempelvis varit att studera genus, ålder och sexualitet 

i kombination med etnicitet. Eftersom etnicitet kommer upp som 

förklaringsmodell i intervjuerna fokuserar studien på denna kategori och därmed 

utesluts ett intersektionellt perspektiv eftersom inte skärningspunkten mellan olika 

diskrimineringsgrunder studeras här. Nu har ett antirasistiskt perspektiv på socialt 

arbete fått en framträdande roll. När det gäller mobbning har etnicitet fått stå i 

centrum även om mer övergipande teorier utifrån ett individualpsykologiskt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ansågs relevanta att lyfta.  
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Kunskapsläget för mobbning och diskriminering 

Diskriminering och interventioner 

Till att börja med redogörs kunskapsläget för diskriminering, sedan för mobbning 

och slutligen för de lagar som berör dessa områden. Även lagar som relaterar till 

skolan nämns. Det är intressant eftersom arbetet med mobbning är utförligt 

reglerat enligt denna lag och arbetar med samma ungdomar som HVB-hemmen 

för ensamkommande barn. Det är samtidigt inte oproblematiskt att jämföra skolan 

med ett HVB-hem, bland annat på grund av storleken på verksamheten och att 

dess aktiviteter skiljer sig åt. 

Diskriminering handlar om att personer särbehandlas negativt på grund av 

tillhörighet i en eller flera kategorier, till exempel etnicitet och kön (Sahlin & 

Machado, 2008). Alla har diskriminerande föreställningar på något sätt, både som 

enskilda individer och inom en grupp men utan tillgång till makt och inflytande är 

dessa föreställningar verkningslösa. De som besitter makt i samhället fastställer 

vad som blir diskriminerande (Pettigrew & Taylor, 2000; SOU 2005:69). Ett 

system byggs upp av den samhälleliga organisation som genom strukturella och 

institutionella nivåer utesluter makt och inflytande från vissa grupper utifrån 

normer, praktiker och rutiner (SOU 2005:41).  

I arbetet med att motverka diskriminering föreslår Dominelli (2008) ett anti-

rasistiskt socialt arbete. Det är en praktik som utgår från de sociala relationer som 

baseras på föreställningar om ras, som målar upp svarta människor som 

underlägsna och vita som överlägsna. Målet är att utrota rasistiska sociala 

relationer från professionen och samhället. Ironiskt nog urholkas detta av utövarna 

själva genom förtryck och reproducering av rasistiska policys och tillämpningar i 

deras arbete på otaliga sätt. Det finns en tro att så länge socialarbetaren tar till sig 

de professionella etiska koderna och har ett personligt förhållningssätt blir ett icke 

förtryckande arbete en realitet. Här menar Dominelli (2008) att det är viktigt att 

socialarbetare har ett reflexivt förhållningssätt, vilket innebär ett kritiskt 

granskande av sitt handlande, för att inte bli en del av reproducerande 

diskriminerande föreställningar och praktiker.  

Kulturell kompetens kan vara ett försök att förhindra diskriminerande 

föreställningar men det är inte oproblematisk. Det utgår från föreställningar om 

homogena grupper vilket inte stämmer eftersom kulturer är kontextbundna och 
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föränderliga. Det finns variationer inom varje folkgrupp, i form av klasser och 

genus och andra kategorier som samverkar (Kamali, 2002), vilket också innefattar 

gruppen ensamkommande barn. 

För att hitta rätt lösningar och åtgärder mot diskriminering är det väsentligt att 

lyssna till de diskriminerades erfarenheter för att synliggöra problemet 

(Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2008; SOU 2005:69). Det återstår dock en del att 

göra. Enligt den folkhälsorapport som FHI (2010) sammanställer varje år blir 

personer, som är födda eller vars föräldrar är födda i ett utomeuropeisk land, 

utsatta för diskriminering och kränkande behandling. I en annan studie 

framkommer en rädsla bland ungdomar med bakgrund i afrikanska länder att inte 

bli betrodda när de vittnar om diskriminering, detta på grund av omgivningens 

förnekelse. De efterlyser att vuxna skickar en tydlig signal och inte tystar ner den 

diskriminering som finns (Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2008).  

Som socialarbetare finns även flera perspektiv att ta hänsyn till när det gäller 

att arbeta med människor som kommer till ett nytt land som flyktingar, vilket 

också skulle innefatta ensamkommande barn. Dominelli (2008) ger tips på 

information som socialarbetare kan förmedla till flyktingar för att de ska få 

kunskap om rättigheter och skyldigheter. Dessa handlar bland annat om att 

behandla varandra med värdighet och respekt; att informera om mänskliga 

rättigheter och väsentlig lagstiftning samt att vara lyhörd för de behov som finns.  

 

Mobbning och interventioner 

Mobbning är ett omdiskuterat begrepp och dess definitioner är många och 

mångsidiga. Enligt det individualpsykologiska perspektivet som är mest vedertaget 

skapas mobbning i relation mellan framförallt mobbare och mobboffer (Olweus, 

2010). I definitionen finns även vissa framträdande element: 1) Det kan innefatta 

många typer av negativa handlingar av fysisk, psykisk eller social karaktär som 

upprepas över en längre tid och som är skadligt för den det riktas mot. 2) 

Handlingen är menad, det finns ett mål att skada. 3) Både mobbare och mobboffer 

kan vara en eller flera individer även om det för det mesta sker riktat mot en 

individ (Frånberg & Wrethander, 2011; Jianghong & Nicola, 2011; Olweus, 2010).  

Parallellt med ovan nämnda perspektiv har ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv på mobbning vuxit fram som en kritik mot fokus på individuella 

egenskaper. En del av kritiken riktar in sig på definitionen av mobbning, bland 
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annat att fokus ligger på att identifiera och bota den icke normala aggressiva 

mobbaren. Denne ”andre” utövar aggression i syfte att skada till skillnad från 

”oss” normala som gör det i självförsvar (Davies, 2011). Ett individuellt fokus 

medför att det blir lärarens eller den vuxnes ansvar att urskilja mobbaren. Detta är 

problematiskt menar Davies (2011) med tanke på den flytande gräns som finns 

mellan individens intention och vilken påverkan den specifika situationen har. 

Även psykiatrier och rättsväsende har med sina stora resurser svårt att göra den 

distinktionen. Barn har en mer svartvit syn än vuxna och därför måste vuxna 

anpassa miljöer för att barnens upprätthållande av normer inte tar allt för radikala 

former. (Thornberg, 2011). Carrera, DePalma och Lameiras (2011) föreslår att den 

drabbade ges möjlighet att definiera vad som uppfattas som mobbning istället för 

att låsa sig fast vid den rådande definitionen.  

Enligt Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning (2011) blir 7-8 

procent av skolbarnen mobbade, men av de som blir utsatta är det ungefär 1,5 

procent som fortsätter att vara det under hela skolperioden. Studiens fokus är vilka 

insatser som är effektiva i olika preventionsprogram mot mobbning. Bland annat 

lyfts rastvaktsystem samt rutiner för att åtgärda och följa upp mobbaren och den 

mobbades situation upp som effektivt. Annat är att utbilda personal och sprida 

kunskap om mobbning, att involvera eleverna för aktivt förebygga arbetet och att 

ha disciplinära metoder. Studien poängterar att det är viktigt att ha ett inarbetat 

och systematiskt arbete där utvärdering av den enskilde eleven är en komponent. 

 Forskningen är inte entydig om att tillhörighet i en etnisk minoritet skulle 

vara en riskfaktor för mobbning (Carrera, DePalma & Lameiras, 2011), men pekar 

på att etnicitet och invandrarbakgrund inte går att ignorera eftersom en del studier 

tyder på att det kan leda till en högre utsatthet för mobbning (Nguy & Hunt, 2004; 

Strohmeier, Kärnä & Salmivalli, 2010). Sammanfattningsvis går det att se att 

mobbning är ett vitt begrepp. Det kan även vara relevant för de ensamkommande 

barnens situation på HVB-hemmen. 

 

Vilka lagar finns mot mobbning och diskriminering? 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) värnar om alla människor lika värde och 

har upprättats för att motverka diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. När det gäller skydd 
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för barn finns dessutom FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) 

som ratificerades 1990 i Sverige vilket innebär att de existerande lagarna är tänkta 

att överrensstämma med konventionen. De artiklar som anses viktigast behandlar 

alla barns lika värde och rättigheter, barnets bästa i fokus, alla barns rätt till liv 

och utveckling samt alla barns rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad för 

det (Unicef, 2010). Dessa lagar ska följas av föreståndare och verksamhetschefer 

för HVB-hem, men Socialnämnden har det yttersta ansvaret (Socialstyrelsen, 

2012; SFS 2001:453). De bestämmelser som reglerar ansvaret att motverka 

mobbning inom HVB-hem för ensamkommande barn berörs bara övergripande 

genom att skapa en trygg miljö där barnets bästa tas hänsyn till. Dessa lagar 

redovisar inte heller några aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra 

mobbning och diskriminering. Här hänvisas till Socialtjänstlagen 1 kapitlet 1-2 § 

(SFS 2001:453), Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 3 kapitlet 3 §, 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård 

eller boende. Jämförs detta med skolan ser det ut på ett annat sätt. 

Genom den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2011 ska barn 

och elever skyddas mot kränkande behandling och därigenom också mobbning 

(Skolverket, 2009; Skolverket, 2010). I 6 kapitlet 6-8 § beskrivs hur skolor ska 

arbeta målinriktat för att motverka kränkande behandling och därigenom utföra 

insatser som förebygger och förhindrar detta. En plan ska också upprättas för 

rapportering av vilka insatser som har gjorts och som kommer att göras. 

Sammanfattningsvis menar författarna till denna studie att lagar och riktlinjer som 

reglerar vilka åtgärder som ska vidtas mot mobbning och diskriminering för 

ensamkommande barn är övergripande och inte alls lika specifika som inom 

skolväsendet. 

 

Resultat 

Här följer ett resultat av det centrala som framkom i intervjuerna och därefter en 

analys utifrån kunskapsläget som nämns ovan. Både resultat och analys bygger på 

tre övergripande teman som utgår från studiens frågeställningar. Resultatet börjar 

med att belysa vägledarnas uppfattningar om vad mobbning och diskriminering 

är, därefter följer vägledarnas erfarenheter som tar upp utbildning, lagar och 
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riktlinjer. Slutligen följer deras strategier för att förebygga och förhindra 

mobbning och diskriminering.  

 

Vägledarnas uppfattningar om mobbning och diskriminering 

Vägledarna har olika bakgrund när det gäller utbildning och 

arbetslivserfarenheter. Följer varierande kunskap om mobbning och 

diskriminering med de förutsättningarna? När vägledarna beskriver vad 

diskriminering är nämner de; att inte bli accepterad, respekterad och bekräftad, att 

inte ha samma förutsättningar, eller att särskiljas utifrån olika grunder som 

exempelvis etnicitet och sexualitet. Diskrimineringen sägs bero på fördomar mot 

flyktingar och invandrare, rädsla och segregation. Mobbning beskriver vägledarna 

som att det är en grupp som oftast utsätter en eller flera för fysisk eller psykisk 

mobbning, att en person är utsatt i ett ojämlikt förhållande till en annan och att det 

förekommer under en längre tid. Mobbning anses även grunda sig på fördomar 

mot en persons individuella egenskaper, allt från vikt, kläder och beteende, men 

det kopplas även ihop med oförmåga att förhålla sig till normer eller inte kunna 

hantera frustration. 

Alla intervjuade anser att det är en viktig uppgift för dem att jobba med 

mobbning och diskriminering, som Elaine svarar på frågan vilket ansvar de har.  

Ja, allt ansvar. De kan ju inte göra det själva så jag vet inte annars 

vem som skulle göra det. Det är god man eller vi. Eftersom att vi har 

den dagliga vården och omvårdnaden då blir det ju vi.  

Men vägledarna ser det inte som stora problem. De menar att de ensamkommande 

barnen endast utsatts för mobbning och diskriminering ett fåtal gånger. De anser 

att barnen är accepterade i samhället och att vuxna flyktingar och invandrare har 

större problem med mobbning och diskriminering än just dessa barn. Vägledarna 

tror även att det är mindre vanligt med mobbning och diskriminering bland 

ungdomarna på boendet om man jämför med andra svenska ungdomar. Dels på 

grund av personaltäthet på boendet och dels för att ungdomarna visar respekt och 

förståelse för varandra då flytten till Sverige innebär att de befinner sig i liknande 

situationer.  

Det finns en hög acceptans mellan ungdomarna och någonstans tror 

jag att man gjort en liknande resa och befinner sig i ett annat land 

(Hassan).  
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I relation till arbetet med att motverka och förebygga mobbning och 

diskriminering tror vägledarna att det mesta inte skiljer sig från andra HVB-hem, 

men att det ändå finns en del specifika förutsättningar. Vilka är dessa och hur 

relaterar de varierande uppfattningarna till erfarenhet och kunskap om lagar och 

riktlinjer?  

 

Vägledarnas erfarenheter av att hantera mobbning och diskriminering 

Vägledarna har olika erfarenheter av att arbeta med mobbning och diskriminering, 

men i rollen som vägledare har de fått insikter om specifika förutsättningar för 

ensamkommande barn. De tycker att det är viktigt att ta hänsyn till bland annat 

svårigheter med olika kulturer och traditioner, till exempel språk, gruppdynamik 

och kulturella skillnader. När det gäller markörer som särskiljer dessa ungdomar 

från majoritetssamhället pekar vägledarna på att språk är något som sticker ut. 

Händelser som de tar upp vittnar om att det lätt skapas missförstånd när en grupp 

av de boende pratar samma språk och en annan boende hamnar utanför på grund 

av språkbarriären. 

Det blir ju lätt så, de kommer från samma land och de pratar samma 

språk med varandra och då blir det ju lätt att de som inte förstår 

känner sig utanför. Man umgås inte riktigt på samma villkor om man 

inte kan kommunicera (Kim).  

Andra missförstånd kan vara att någon misstolkar olika former av 

kommunikation, till exempel skratt, som att det är riktat med illvilja eller handlar 

om förtal. Eftersom nyanlända boende inte hunnit lära sig svenska än och de 

övriga i gruppen som redan lärt sig inte vill frysa ut sin egen landsman, får ofta 

svenskan stå tillbaka när en större grupp har ett gemensamt språk. 

Och oftast, det är nästan oundvikligt, så blir det grupperingar med 

vilket språk man pratar, vilka länder man kommer ifrån (Kim).  

Vägledarna berättar att de försöker mana boende som består av en större grupp att 

tänka på hur de beter sig, att inte skratta när bara en som inte förstår finns i 

rummet, eller att försöka prata svenska. 

Vägledarna har även upptäckt en stark tradition bland vissa ”folkgrupper” att 

det inte är acceptabelt att neka en landsman att komma på besöka, vilket 

inkluderar att sova över och bli bjuden på mat. Att säga nej innebär en risk att bli 

utfryst från den gruppen av ungdomar. 
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Det kan bli lite komplicerat kanske i och med att vi har andra kulturer 

och göra med än svenska. … Man säger inte nej till en landsman. … 

det här kanske inte handlar om mobbning direkt men det kan ju bli 

mobbning om man säger emot. Så det är lite knivigt. Att de har svårt 

att säga nej (Irina). 

Vägledarna har upptäckt en strategi som fungerar och det är att ungdomen kan 

säga till kompisarna att vägledare eller god man sagt att den inte får ta emot besök 

på grund av läxor. Det accepteras av kompisarna.  

Dessa exempel visar på att vägledarna genom erfarenhet använder sig av 

olika strategier för att hantera specifika förutsättningar. De berättar att de har fått 

utbildningar om kulturskillnader exempelvis om Afghanistan och Somalia. De för 

också en dialog med ungdomarna för att få allmän kunskap om hur det fungerar i 

deras hemländer och kan exempelvis fråga;  

Det här med kompisar, hur har det sett ut i ditt land? Lika väl som 

man frågar, det här med ugn hur fungerar det i ditt land? (Elaine).  

Vägledarna berättar att de får nog stöd av ledningen i dessa frågor, men att de 

gärna hade tagit del av någon utbildningsdag för att få mer kunskaper om 

mobbning och diskriminering. De berättar att de ibland pratar om det med 

ungdomarna, men samtidigt finns det delade åsikter i frågan om de kan arbeta mer 

med det.  

Vi skulle nog behöva lyfta upp de här frågorna och prata om dem i ett 

större perspektiv (Hassan).  

Men sen har de inte fått specifik information om just mobbning och 

jag vet inte varför jag skulle berätta det faktiskt. Det är inte 

majoriteten i samhället som är utsatta för det (Elaine). 

Vetskap om vilka riktlinjer som gäller för att förebygga och motverka mobbning 

och diskriminering varierar i hög grad hos de intervjuade. Någon nämner det 

pedagogiska salutogena förhållningssättet, en annan Socialstyrelsens riktlinjer om 

att ha handlingsplaner, en tredje att det kanske finns i någon av boendets 

handlingsplaner och en fjärde att det inte finns några riktlinjer bortsett från att de 

följer lagar och regler och genom arbetspolicyn verkar för ett trygg boende. 

Områdeschefen hänvisar senare via mejlkontakt till medarbetar- och 

arbetsmiljöpolicyn för hela kommunen och att när en situation uppstår upprättas 

en handlingsplan utifrån uppkommen situation. Verksamhetens policys inriktar 
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sig på att säkerställa en trygg arbetsmiljö utifrån dimensionerna; bemötande, 

tillgänglighet, inflytande och kompetens och att främja respekt för allas lika 

värde, åsikt och erfarenhet. 

 

Strategier för att motverka och förebygga mobbning och diskriminering 

När det gäller att förhindra mobbning är det första steget att identifiera 

kränkningar och informera alla vägledare och andra aktörer som möter 

ungdomarna om vilka som är inblandade, samt journalföra och kontakta 

socialtjänst och polis vid allvarligare händelser. Därefter följer att konfrontera 

händelser som sker mellan ungdomarna eller att föra samtal mellan den utsatte 

ungdomen och vägledare för att stärka individen. Slutligen förs medlande samtal 

mellan den som utsätter och den som blir utsatt. Strategierna för att förhindra 

diskriminering är likande men färre. Till att börja med uppmanas ungdomarna att 

berätta om de känner sig utsatta för diskriminering. Sedan identifieras och 

konfronteras misstänkt diskriminering och slutligen stärks ungdomarna genom att 

en diskussion förs om de situationer där ungdomarna känt sig diskriminerade. 

Strategier för att förebygga mobbning och diskriminering är desamma. Det 

handlar i stora drag om att försöka ha ett gemensamt förhållningssätt kring rutiner 

på boendet för att skapa en trygg boendemiljö och att vistas i de gemensamma 

utrymmena för att finnas med och kunna upptäcka mobbning och diskriminering. 

Vägledarna arbetar även med att ungdomarna ska bli självständiga och få kunskap 

om hur det svenska samhället fungerar.  

Så att de ska flyta in och fungera och förhoppningsvis slippa bli 

utpekade som annorlunda (Irina).  

Vägledarna nämner strategier, men hur används strategier mer konkret? 

Ett fall av misstänkt mobbning som beskrivs handlar om en boende som blev 

kränkt på grund av sin vikt. Här var det första steget att identifiera de inblandade.  

Det kan vara allt möjligt. Ibland kan det ha att göra med att det är en 

konflikt mellan två personer. Det handlar egentligen om två personer. 

Men de andra på den andres sida kan haka på för man är inte van 

som svenska ungdomar att diskutera det här (Elaine).  

Det som följde var att vägledare försökte befinna sig i de lokaler där den utsatte 

vistades för att kunna konfrontera kränkningar i form av till exempel mimspel, 
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nedlåtande kommentarer eller aktivt avståndstagande från en person. Parallellt 

fördes samtal med den utsatte för att stärka självförtroendet och ringa in 

problemet. Den utsatte ville till en början inte ha medlande samtal, vilket 

vägledarna respekterade men såg som ett svårt dilemma. Efter en period fick 

ungdomen nog av sin situation och det medlande samtalet kunde genomföras 

tillsammans med respektive god man och vägledare. Ingen av parterna ville 

genomföra det uppföljningssamtal som skulle ha ägt rum en månad senare och 

den utsatte beskrev sin situation som bättre. Vägledare hade märkt att de kunde 

umgås i större utsträckning. Går det att se liknande mönster i beskrivna fall av 

diskriminering? 

Problem med diskriminering har bland annat uppstått när ungdomarna sökt 

bostad i och med att de fyllt arton år. Bostadsbolag har gått från att ha varit 

positiva i kontakt med svensk personal till att neka ungdomarna att hyra efter att 

de träffat dem eller fått reda på namn, som en vägledare berättar; 

Och då när man säger namnet så kan de säga, nä men du jag tror nog 

att den är upptagen den här lägenheten. Och några har sagt att, nej 

men jag hyr inte ut till invandrare (Hassan). 

Vägledaren har i detta fall ifrågasatt bostadsbolagets ståndpunkt men inte gått 

vidare med anmälan eller liknande.  

Ett annat exempel på när ungdomarna känt sig särbehandlade på grund av sin 

etnicitet har varit i kontakt med vägledare på boendet. Vägledare har till exempel 

blivit kallad rasist av någon ungdom. Från vägledarnas sida har detta varit 

obefogat, men initiativ har ändå tagits för att i möte tillsammans med berörd 

ungdom, god man och chef reda ut situationen. Vägledare uppger att det oftast 

grundar sig på missförstånd men att ungdomarna har svårt att berätta om 

situationen efteråt därför att deras åsikter många gånger kommer fram i affekt. 

Vägledarna förklarar att ungdomarna även kan vara rädda för att kritisera dem för 

att de tror att vägledarna kan förlora sitt arbete. 

 

Analys 

Här analyseras personalens svar utifrån de teman som introducerades under 

resultatdelen. De teoretiska definitionerna av mobbning och diskriminering 

kommer att jämföras med empirin. Att tillhöra en etnisk minoritet belyses i 
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relation till ett anti-rasistiskt förhållningssätt. Olika specifika förutsättningar för 

arbetet och kulturell kunskap problematiseras. Därefter granskas vetskapen om de 

lagar som reglerar områdena. Till sist analyseras hur de strategier som nämns för 

att förebygga och förhindra mobbning och diskriminering förhåller sig till 

kunskapsläget. 

 

Betydelse av vägledarnas uppfattningar  

Diskriminering och mobbning sker på olika nivåer, i olika relationer och 

kontexter. Riktat mot ensamkommande barn kan det ske på boendet mellan 

vägledare och ungdomar, mellan ungdomarna på boendet, mellan de boende och 

individer på skolan och i andra miljöer i samhället, men även som en del av 

institutioners och samhällets struktur (Carrera, DePalma & Lameiras, 2011; 

Frånberg & Wrethander, 2011; SOU 2005:41). Här är det bara den strukturella 

dimensionen som inte nämns av vägledarna, medan fokus tydligt ligger på 

incidenter mellan de boende när det gäller mobbning och andra vuxna utanför 

boendet om det handlar om diskriminering. Kan det bero på hur de två begreppen 

definieras? 

Vägledarna har en otydlig bild av diskriminering och en något tydligare bild 

när det gäller mobbning jämfört med de mer vedertagna definitionerna inom 

forskningen (Frånberg & Wrethander, 2011; Jianghong & Nicola, 2011; Olweus, 

2010; SOU 2005:41). Det är även tydligt att den individualpsykologiska 

definitionen av mobbning får företräde framför situations - eller 

relationsbetingade förklaringar (Carrera, DePalma & Lameiras, 2011; Davies, 

2011; Jianghong & Nicola, 2011; Olweus, 2010). Detta tyder på att uppfattningar 

om begreppen påverkar synen på vilka aktörer som är involverade. Går det även 

att koppla detta till deras syn på förekomsten av mobbning och diskriminering? 

Vägledarnas uppfattning om hur vanligt det är med mobbning och 

diskriminering är svårt att jämföra med tidigare studier. Sökningar antyder att det 

inte existerar sådan specifik forskning när det gäller mobbning på HVB-hem för 

ensamkommande barn. Vägledarna menar att ungdomarna på boendet utsätts för 

mindre mobbning och diskriminering än andra svenskar, kan detta stämma? 

Skolverkets siffror om hur många ungdomar som blir utsatta kan vara relevant 

även när det gäller ensamkommande barn eftersom de också går i skolan 

(Skolverket, 2011). Att ungdomarna betraktas som invandrare eller har en annan 
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etnisk bakgrund kan leda till en större utsatthet (Nguy & Hunt, 2004; Strohmeier, 

Kärnä & Salmivalli, 2010). Det finns även forskning som visar att personer som 

flytt till Sverige från ett utomeuropeiskt land utsätts för etnisk diskriminering i 

högre utsträckning än etniska svenskar (FHI, 2010). Kan det vara så att 

vägledarna förminskar barnens utsatthet? 

 

Betydelse av vägledarnas erfarenheter  

Sammantaget efterfrågar vägledarna ny kunskap om olika kulturer. Erfarenheter 

har även genererat idéer kring specifika förutsättningar för ensamkommande barn 

kopplat till mobbning och diskriminering. Att ha ett öppet förhållningssätt till 

kulturer som varje enskild individ bär på och söka ny kunskap om specifika 

förutsättningar utifrån individer och inte grupptillhörighet lyfter Dominelli (2008) 

fram som viktigt i arbetet mot diskriminering. Även Kamali (2002) framhåller att 

variationerna inom olika grupper är många och inte något essentiellt. Vägledarnas 

svar tyder på att individer från samma land anses ha samma kultur. Den kulturella 

tillhörigheten uttrycks som någonting fast och inte föränderligt. Vad får det för 

konsekvenser? 

Diskriminerande föreställningar kan reduceras genom en ökad förståelse för 

andra kulturer vilket vägledarna försöker göra, men eftersom vägledarna lyfter 

språk och kultur som det mest problematiska utelämnas strukturella förklaringar 

(Pettigrew & Taylor, 2000; SOU 2005:41). Vägledarna bör reflektera över att 

deras syn kan osynliggöra de maktstrukturer som finns i samhället. Det vill säga 

att det är väsentligt att inte bara tar hänsyn till arbetets policys och sina personliga 

erfarenheter utan även att vara medveten om den makthierarki som grundar sig på 

exempelvis hudfärg (Dominelli, 2008; SOU 2005:41).  

Enlig vägledarna finns inga aktiva förebyggande åtgärder och 

handlingsplaner som kan jämföras med hur skolan arbetar utifrån skollagen och 

diskrimineringslagen (SFS 2010:800; SFS 2008:567). Lagarna som reglerar HVB-

hemmens verksamhet föreskriver inte det (SFS 2001:937; SFS 2001:453; SOSFS 

2003:20). Men som resultatet visar arbetar de indirekt på ett liknande sätt som 

skollagen (SFS 2010:800) antyder, samt beaktar SoL, DL och Barnkonventionen 

(SFS 2001:453; SFS 2008:567; Unicef 2010) när det gäller att skapa ett tryggt 

boende på lika villkor. Men även om boendet har riktlinjer att följa finns ingen 

handlingsplan förrän en situation uppstår. Vem avgör när en situation att det 
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handlar om diskriminering och/eller mobbning? Hur synliggörs detta när 

vägledare och chef innehar en annan position än ungdomarna? Enligt Davies 

(2011) finns det problem knutna till att ansvaret att urskilja övergrepp ska ligga på 

den vuxne eftersom det är svårt att skilja på om barnen skadar varandra medvetet 

eller omedvetet. Här går det att förena mobbningsforskningen med 

diskrimineringsforskningen i synen på att det är viktigt att låta den utsatte komma 

till tals och skapa miljöer där samhällets normer medvetandegörs (Dominelli, 

2008; Thornberg, 2011; Frånberg & Wrethander, 2011; Carrera, DePalma & 

Lameiras, 2011).  

 

Strategier i en vidare kontext 

Vägledarna nämner flera strategier för att lösa olika slags konfliktsituationer som 

kan uppstå bland ungdomarna på boendet. Vägledarna försöker finnas med i 

ungdomarnas vardag så mycket som möjligt för att skapa en trygg miljö för dem. 

Detta kan liknas med rastvaktsystem samt rutiner för att åtgärda och följa upp 

mobbaren och den mobbades situation som Skolverket (2011) ansåg vara 

effektivt. Att stärka den utsatte genom samtal omnämns inte av Skolverket (2011) 

som en verkningsfull metod, men skulle enligt Carrera, DePalma och Lameiras 

(2011) vara en viktig komponent i att identifiera vad den enskilde individen 

uppfattar som mobbning.  

Det fall av mobbning som nämns i resultatet visade på hur den utsatte 

ungdomen inte ville föra samtal till en början och att vägledarna såg det som ett 

dillemma. Möjligen sågs det som ett problem för att det fanns en brist på 

alternativa metoder och perspektiv eller andra orsaker som kan vara resultatet av 

en individualistisk definition (Carrera, DePalma & Lameiras, 2011; Davies, 

2011). Att vägledare lyssnade på barnets perspektiv ligger däremot i linje med 1 § 

i 1 kapitlet av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och även Barnkonventionen 

(Unicef 2010). Vidare är det svårt att utvärdera om detta var ett lyckat fall av 

mobbningsprevention enbart med utsagor från vägledare, de boende kan ha en 

annan bild av det inträffade, däremot framstår metoden som inarbetad och 

systematisk vilket flera författare anser vara betydelsefullt (Davies, 2011; Robert 

Thornberg, 2011; Skolverket 2011).  

De strategier som inte nämnts av vägledarna men som olika studier tagit upp 

handlar i stora drag om att aktivt sprida kunskap om mobbning, att involvera de 
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boende i arbetet mot mobbning på olika sätt samt disciplinära metoder. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt- och individualpsykologiskt perspektiv är det relevant att 

sprida kunskap och jobba med dessa frågor oavsett om inte majoriteten blir utsatt 

(Carrera, DePalma & Lameiras, 2011; Olweus, 2010; Skolverket, 2011). Även om 

inte vägledare regelbundet följer upp och utvärderar de boendes situation när det 

gäller mobbning specifikt så utvärderas deras situation mer generellt vilket är en 

viktig insats enligt Skolverket (2011).  

Vägledarna reagerade och ifrågasatte i fallet av misstänkt diskriminering på 

bostadsmarknaden, vilket kan vara positivt för att motverka ett osynliggörande 

som kan vara kränkande (Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2008). Samtidigt finns 

det en risk att strukturell diskriminering reproduceras genom att ingenting mer 

görs för att följa upp eller motverka det (Dominelli, 2008). Kan det bero på 

ovetskapen om ett antirasistiskt arbetssätt där den egna verksamheten sätts in i en 

vidare kontext? Vid de tillfällen som ungdomarna känt sig diskriminerade av 

vägledare på boendet säger vägledarna att det enligt ungdomarna ofta beror på 

missförstånd. Håller de förklaringar som vägledarna framhåller? Det kan vara 

missförstånd från vägledarnas sida då de befinner sig i en priviligerad position och 

därmed kan ha svårigheter att upptäcka att diskriminering sker. Att inte erkänna 

sig tillhöra en diskriminerande praktik kan medföra att problem osynliggörs. För 

att synliggöra problem bör ungdomarna bli lyssnade på i större utsträckning samt 

bör de få mer kunskap om sina rättigheter i förhållande till diskriminering 

(Dominelli, 2008; Kalonaityte, Kawesa & Tedros, 2008; SOU 2005:69). Även om 

vägledarna inte uttryckligen har upparbetade metoder för att förebygga och 

förhindra mobbning och diskriminering visar denna sammanställning att de finns 

flera strategier som kan kopplas ihop med ett sådant arbetssätt.  

 

Diskussion 

Vi vill peka på de centrala konklusionerna i denna studie. En uppfattning som 

framkommer hos vägledarna är att ungdomarna tros vara mindre utsatta för 

mobbning och diskriminering än svenska ungdomar. Vägledarna tenderar 

dessutom att i stora drag förklara diskriminering utifrån individers handlingar och 

förbiser strukturella orsaker. De arbetar övergripande för att skapa en trygg miljö 

på boendet, men det finns inga aktiva strategier för att förebygga utsatthet vilket 
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ligger i linje med att det inte finns lagar som kräver detta. I och med detta har de 

lärt sig att förhålla sig till olika kulturer men det kan innebära en risk att de inte 

lyssnar till individen. Här följer några reflektioner.  

Vad som tyder på att studien är tillförlitlig är att den har delgett ett rikt 

datamaterial som innefattar såväl variation som konkreta exempel. På en del 

viktiga punkter till exempel arbetsmetoder stämde vägledarnas svar överens med 

varandra. Intervjufrågorna genererade svar som kunde kopplas samman med 

syftet i stora drag, om det däremot bryts ner i mindre beståndsdelar finns det 

ytterligare nyanser som hade kunnat utvecklas. Det hade till exempel varit möjligt 

att fördjupa sig i en av de valda frågeställningarna. 

Verksamheten har bara funnits i några år och har därför inte lika upparbetade 

system som andra sociala verksamheter, dessutom är det upp till varje verksamhet 

i varje kommun att hitta sina egna strategier. Boendets vägledare för in väldigt 

olika erfarenhet i verksamheten som formar vilka strategier som används. Därför 

tror författarna att det kan se annorlunda ut på andra boenden. Resultatet visar 

samtidigt på att lagarna har betydelse i det här sammanhanget vilket kan leda till 

en teoretisk överförbarhet då alla HVB-hem utgår från samma lagar. 

En stor del av arbetet med ensamkommande barn handlar om att hjälpa dem 

att hitta en meningsfull vardag och ingångar för att förstå hur olika system i 

Sverige fungerar. Författarna anser att det västerländska samhället till stor del har 

en individuell syn på människors funktion i samhället. Det är möjligtvis detta som 

återspeglas i vägledarnas syn på mobbning och diskriminering. Det krävs 

strukturella förändringar för att i högre utsträckning komma åt mobbning och 

diskriminering även fast de ensamkommande barnen möter utmaningar som 

vuxna enskilda individer när de lämnar boendet. Är vägledarna medvetna om 

detta?  

Det kan vara en förenklad syn att mobbning och diskriminering skulle 

förekomma mindre bland annat eftersom de ensamkommande vistas på skolan i 

lika stor utsträckning som andra barn. Att definitionen ensamkommande barn 

skulle innebära en högre acceptans i samhället just av den anledningen är svårt att 

uttala sig om. De kommer att bära med sig sitt utseende och sitt namn och där 

finns grunder för diskriminering i en rasistisk praktik. Vägledarna nämner flera 

modeller för att hantera dessa problem som delvis stämmer överens med vad 

forskningen visar. Det kan vara tillräckligt för att hantera de problem som uppstår 
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i alla fall när det gäller mobbning. När det kommer till arbetsmetoder vad gäller 

diskriminering är det inte lika klart både kunskapsmässigt och hur de aktivt jobbar 

med det. Mer kunskap skulle kunna leda till att de upptäckte fler fall av 

diskriminering och lättare skulle kunna åtgärda det samt för att påverka andra 

aktörer i ungdomarnas omgivning.  

Vägledarna kan omedvetet medverka till att skapa en atmosfär där mobbning 

och diskriminering försiggår. Kan de föreställningar som vägledarna har bli 

hinder för att se ungdomarnas specifika förutsättningar när det gäller utsatthet? 

Precis som resultatet visar finns det en risk med att tillskriva en grupp specifika 

förutsättningar och söka kompetens om kulturer. Men genom att hålla en levande 

dialog med varje enskild individ vilket vägledarna gör går det att komma närmare 

problemen. 

Det går att hämta kunskap både från ungdomarna och existerande forskning 

samt genom att exempelvis rådfråga diskrimineringsombudsmannen. Vägledarna 

har försökt hitta egna lösningar vilket kan vara syftet med de lagar som finns 

eftersom de är övergripande. Det är möjligen svårt att utarbeta gemensamma 

modeller för alla boenden när varje enskilt boende har varierande förutsättningar 

beroende på vilken kommun eller företag de tillhör. Författarna anser att det kan 

behövas tydligare lagstiftning för att kunna utforma konkreta arbetssätt. Dessutom 

skulle det behövas mer forskning på hur förebyggande åtgärder mot 

diskriminering och mobbning skulle vara relevant för den här typen av 

verksamheter. Ett förslag på forskningsfråga skulle kunna vara hur de 146 HVB-

hem för ensamkommande barn i Sverige förhåller sig till dessa övergripande 

lagar? Skulle liknande mönster visas där? 

 

 

  



26 
 

Summary 

How to create a safe home? 

Staff’s perspectives on bullying and discrimination of unaccompanied 

children 

 

The work with unaccompanied children is relatively new and unexplored in 

Sweden. This article examines the perceptions and experiences of bullying and 

discrimination of staff working at a home for unaccompanied children. The study 

is based on four semi-structured interviews were qualitative data material were 

collected. The key findings of the study show that staff tends to declare 

discrimination based on an individual's actions and ignores structural causes. The 

unaccompanied children are thought to be less vulnerable to bullying and 

discrimination than Swedish adolescents. The staffs are working overall to create 

a safe environment at the accommodation but there are no active strategies to 

prevent victimization, which is consistent with the absence of laws that require it. 

They have also learned how to relate to different cultures, which can pose a risk 

that they stop listening to the individual. This suggests that more research is 

needed in this area in particular, for example to ensure children's views on these 

issues. 
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Bilaga 1 

Brev till boendena 

Hej!  

 

Arbetet med ensamkommande barn är ett fascinerande område som berör många 

delar av socialt arbete. Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Östersund som 

studerar till socionom och är intresserade av att göra en studie för att belysa en del 

av det arbete som personal på ett boende för ensamkommande barn kan komma i 

kontakt med, närmare bestämt diskriminering och mobbning. Finns det skillnader 

och likheter mellan mobbning, diskriminering och hur personal arbetar med detta? 

Vilka strategier använder personalen sig av för att förebygga och förhindra 

mobbning och diskriminering som de boende ungdomarna kan utsättas för? 

Utifrån dessa frågor är vårt syfte med studien att undersöka vilka erfarenheter och 

uppfattningar personal på ett boende för ensamkommande barn har om mobbning 

och diskriminering i deras arbete. 

Studiens omfattning är en C-uppsats på 15 hp. Den kommer att bygga på 

intervjuer med personal på ett gruppboende för ensamkommande barn, varav vi 

gärna ser att Ert boende skulle vilja delta. Vi är intresserade av att intervjua fyra 

till sex handledare ur personalen i enskilda intervjuer.  

Konfidentialiteten kommer att upprätthållas genom att varken namn på 

verksamheten eller på de enskilda deltagarna kommer att publiceras i uppsatsen, 

istället används fiktiva namn. Fokus ligger på den sammantagna bilden av 

personalens uppfattning och erfarenheter och kommer att analyseras i relation till 

rådande forskning. Vi hoppas att denna studie ska kunna generera större förståelse 

för dessa problemområden. 

Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta cirka en timme per intervju. Vi vill 

med ert samtycke använda bandspelare under intervjuerna. Självklart är det helt 

frivilligt att medverka och att avbryta sin medverkan när helst Ni vill. Ert 

deltagande uppskattas!  

Vi skulle vilja ha svar från Er om ni är intresserade av att delta i studien så 

snart ni har möjlighet och är angelägna att göra intervjuerna inom de närmsta tre 

veckorna.  

 

Om Ni undrar över något, kontakta oss gärna!  

 

Vänliga hälsningar  

 

Anne Lundberg   Johannes Nygren  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide med frågor till semistrukturerade intervjuer med 

boendepersonal 

Överskriftsfrågor i fet stil är våra frågeställningar och teman. De frågor som 

är under varje tema är de frågor som ställdes till personalen. 

 

Bakgrundsfrågor - Frågor om boendet (Dessa frågor besvarades av chefen 

via mejl) 

 Hur länge har boendet funnits? 

 Hur många är det i personalen som jobbar här? Antal kvinnor respektive 

män. 

 Hur många bor här? 

 Hur gamla är de som bor här? 

 Hur många är asylsökande och hur många har fått permanent 

uppehållstillstånd? 

 Hur ser organisationen ut kortfattat? 

 Utgår ni från någon teoretisk bas och värdegrund i ert arbete? 

 Hur ser det ut med handlingsplaner och riktlinjer vad gäller mobbning och 

diskriminering för boendet? 

Intervjun börjar genom att kort förklara syfte och bakgrund till studien 

samt fråga om muntligt samtycke till att delta i studien. 

 Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för utbildning och arbetslivserfarenheter? 

 

Hur ser personalen på diskriminering? 

 Vad tänker du på när du hör begreppet diskriminering? Olika typer? Egna 

erfarenheter? 

 Upplever du att barnen blir diskriminerade? Hur kommer det sig? Kan du 

delge en specifik händelse? 

 Varför blir barnen diskriminerade? 

 I vilka situationer upplever du att diskrimineringen av barnen sker? 

 

Hur ser personalen på mobbning?  

 Vad tänker du på när du hör begreppet mobbning? Olika typer? Egna 

erfarenheter? 

 Upplever du att barnen är utsatta för mobbning? Hur kommer det sig? Kan 

du delge en specifik händelse? 
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 Varför blir barnen mobbade? 

 I vilka situationer upplever du att mobbningen av barnen sker? 

 

Vilka strategier använder personalen sig av för att förebygga och förhindra 

mobbning och diskriminering av barnen på boendet? 

 Hur arbetar personalen för att förhindra mobbning och diskriminering? 

 Hur arbetar personalen för att förebygga mobbning och diskriminering? 

 Är det viktigt att arbeta med detta? Hur kommer det sig? 

 Diskuteras detta i personalgruppen? Vad diskuteras? 

 Om mobbning eller diskriminering försiggår, hur får ni reda på det? Kan 

du ge ett exempel? 

 Kan ni berätta om ett tillfälle där ni har lyckats hjälpa något barn som har 

utsatts för diskriminering eller mobbning?  

 Finns det skillnader mellan de arbetssätt som är kopplade till mobbning 

och diskriminering? Finns det likheter? Vilka? 

 

Hur relaterar arbetsätt om mobbning till utbildning, lagstiftning och 

riktlinjer? 

Hur relaterar arbetssätt om diskriminering till utbildning, lagstiftning och 

riktlinjer? 

 Finns det riktlinjer att följa? Är de tydliga och användbara?  

 Finns det brister i riktlinjerna? 

 Har barnen kunskap om deras rättigheter och skyldigheter? För ni en 

dialog med barnen kring dessa frågor? Hur görs det? 

 Skulle du vilja få mer kunskap om detta område? Hur kommer det sig? 

Vad skulle du vilja veta mer om? 

 I ert dagliga arbete tycker du att ni får stöd från ledning, kommun och 

genom lagar och regler? Är det något som kan förbättras? 

 Vilket ansvar har ni att hjälpa barnen att anmäla om de utsätts för 

mobbning eller diskriminering? 

 

Finns det specifika förutsättningar för ensamkommande barn i relation till 

mobbning och diskriminering?  

 Är något av begreppen mobbning och diskriminering mer relevant när det 

gäller ensamkommande barn? 

 Upplever du att ensamkommande barn är en speciellt utsatt grupp kopplat 

till begreppen diskriminering och mobbning. Varför? 

 Samarbetet mellan boende, socialtjänst och godemän, ger det specifika 

förutsättningar i dessa sammanhang? 

 

Avslutande frågor 

 Har du några övriga kommentarer eller frågor? 


