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Idéburna organisationer är en viktig del i det civila samhället. Genom en
fallstudie av ett projekt riktat till ensamkommande flyktingungdomar berättar artikeln om hur utsatthet kan förvandlas till inkludering. Hassela Skånes
projekt Vändpunkten följs upp med participatorisk forskningsansats. Analys
av dokument och intervjuer av medlemmar, volontärer och ungdomar (n=20)
utgör underlag för denna berättelse om hur projektet utvecklats till nytta för
alla inblandade parter. Genom triangulering av olika intressenters perspektiv
framkommer en idéorganisations möjlighet att bidra till en utveckling från
utsatthet till inkludering. Genom uppsökande verksamhet skapas kontakt.
Inom verksamhetens olika aktiviteter har det funnits möjligheter till personlig
utveckling och ansvarstagande. Projektet hade värde för såväl ungdomarna
som volontärerna. Genom projektet kunde deltagare utveckla organisationen Ensamkommandes förbund, där verksamheten fortsatt.
Non-government organizations (NGOs) are an important part of civil society.
Through a case study of the project Vändpunkt [The turning point] run by
Hassela Skåne, the article tells a story how vulnerability can be transformed
into inclusion. Analysis of documents and interviews of members, volunteers and adolescents (n = 20) forms the basis for reporting a story of a project
beneficial for all parties involved.
Triangulation of different stakeholders revealed the ability of a NGO to facilitate the development. Through outreach activities, contact was made. In the
project activities gave opportunities of personal development and responsibility for both young people as well as volunteers. Through the project, participants were able to develop the organization Ensamkommandes förbund
[Confederation of Unaccompanied].
Socialmedicinsk tidskrift 1/2019

95

tema

Inledning
Varje år söker barn och unga skydd
i Sverige utan sällskap av en förälder
eller annan vårdnadshavare. Denna
artikel presenterar en verksamhet
inom civilsamhället som inriktades på
att stödja ensamkommande barn och
unga. Studien ingick i ett forskningsprogram om idéburna organisationers
alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksförebyggande (ANDT-förebyggande)[1-3].
Den teoretiska basen för denna
studie bygger på barnkonventionen
som en utgångspunkt för barndomsforskningen, hälsofrämjande som en
metod att öka människors inflytande
och egenmakt (empowerment), och
civilsamhällets organisationer som
möjliggörare för samhörighet och utveckling.
FN:s konvention om barns rättigheter är ett politiskt dokument som
skall bli lag i Sverige, men det fungerar också som utgångspunkt för
barndomsforskningen på 2010-talet
[4]. Sedan undertecknandet 1989 har
barn alltmer betraktats som subjekt
och bärare av individuella rättigheter.
Det barndomssociologiska perspektivet lyfter fram barn och ungdomar
som aktörer. Ensamkommande barn
är i hög grad aktörer, med de befinner
sig också i en utsatt situation och är i
behov av stöd och skydd. En systematisk kunskapsöversikt [4] visade att det
fanns få nationella studier av de ensamkommande asylsökande barnens
socialpsykologiska situation. Studier
internationellt visade att många av de
ensamkommande barnen har mycket
god resiliens (motståndskraft) men de
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upplever också en varierad och ofta
problematisk situation med bristande
psykisk hälsa.
Att kunna hantera utmaningar utan
att brytas ner av dem är det som definieras som resiliens [5]. Samspelet
mellan skola, familj, lokalsamhället
och kultur kan vara aktiva ingredienser i positiv utveckling och resiliens
[6], som också stöds genom särskilda
utbildningsinsatser [7, 8] och verksamheter där individen bemöts på
gott sätt.
Det civila samhällets ideella organisationer har en formell organisering,
står utanför staten, är självstyrande
med inslag av idealitet [9]. Denna studie handlar om en organisation som
arbetar med acceptabla mål och medel.
Det är samtidigt så att den kan möta
de ensamkommande utan krav på registrering och identitetspapper. I en
studie har etniska organisationer haft
möjlighet att på ett bra sätt nå fram
till målgrupper som myndigheter har
svårare att nå [10]. Civilsamhällets organisationer kan göra viktiga insatser
för folkhälsan i Sverige [11]. Det kan
också handla om opinionsbildning
och aktivism som metod [12].
Inom ramen för regeringens stöd
till ANDT-förebyggande har en rad
organisationer fått medel för att rikta
sitt arbete till särskilda sociala grupper. I denna artikel vill vi belysa värdet
av de insatser riktade till ensamkommande flyktingbarn, som genomförts
av organisationen Hassela Solidaritet i Skåne genom projektet Hassela
Vändpunkt. En kort beskrivning av
organisationen ges i Tabell 1. Huvudfrågorna är vad gjorde organisationen,
vad kännetecknar verksamheten (hur
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Tabell 1: Fakta om Hassela Skåne

förverkligades värdegrunden), vilket
värde hade verksamheten för olika
parter och på vilket sätt bidrog den till
utveckling hos de ensamkommande
barnen och ungdomarna?
Metod
För att kunna belysa studiens frågeställning krävs en metod där både
kvantitativ och kvalitativa data används [13, 14]. Vårt forskningsteam
använder en praktiknära och participatorisk ansats, vilket innebär att
uppläggning och genomförande sker
i samverkan med företrädare för idéburna organisationer [15, 16]. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
godkände studien i november 2012
(Dnr 2012/438).
Studien av Hassela Solidaritet var
en fallstudie [17] inom ramen för en
särskild delstudie av selektiv prevention, insatser riktade till särskilda
grupper. En rad olika metoder för
datainsamling användes. Årliga rapporter och ansökningar granskades
(medel till projektet beviljades endast
ett år i taget). Enkäter till projektleSocialmedicinsk tidskrift 1/2019

dare och organisation genomfördes.
För att få en fördjupad kunskap genomförde personliga intervjuer med
organisationspersoner (projektledare,
styrelsemedlemmar, volontärer; 5
kvinnor och 2 män). Intervjuerna
med organisationspersonerna spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Vidare genomfördes intervjuer med
deltagare i verksamheten. Åtta pojkar
och fem flickor, i åldrarna 14 – 27 år,
intervjuades under våren 2014. De var
alla ensamkommande flyktingbarn,
tio från Afghanistan och tre från Somalia. De hade varit i Sverige mellan
ett och fyra och ett halvt år. Dessa
valdes för att ge en variation i sammansättning (kön, ursprungsland,
deltagande och tid i Sverige). Dessa
intervjuer var semistrukturerade med
en frågeguide. Intervjuerna med deltagarna genomfördes av en person
som talade afghaners lokalspråk.
Dessa intervjuer spelades inte in utan
fältanteckningar gjordes direkt efter
intervjun avslutats.
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Resultat
Redovisningen inleds med att kort
beskriva utvecklingen av projektet.
Därefter redovisas den berättelse som
framkommer när projektledare, organisationsmedlemmar och volontärers
perspektiv analyseras. Avslutningsvis
redovisas deltagarnas berättelser.
Projektets utveckling
Projektets huvudsakliga syfte var att
att öka och stärka skyddsfaktorerna i
ensamkommande ungdomars liv och
därmed minska riskerna för att de ska
hamna i utanförskap, missbruk eller
kriminalitet. Hassela Vändpunkt Revival i Malmö arbetade med konkreta aktiviteter i form av hembesök på boende, prova-på-aktiviteter och utflykter,
läxhjälp och lägerverksamhet. En viktig del var volontärernas engagemang
och kontakt med ungdomarna. Verksamheten riktade sig till största delen
till ensamkommande ungdomar men
var även till stor glädje för alla volontärer. Arbetet skedde i nära samarbete
med den sociala resursförvaltningen,
boenden, lokala kultur- och sportföreningar, klubbar, etcetera
Projektet startade 2010 och använde
sig av relationsbaserade metoder. Drygt
200 ensamkommande och omkring 50
volontärer har deltagit i aktiviteter och
evenemang. Ensamkommande inspirerades under 2013 att starta en ny egen
förening med drygt 200 medlemmar
och behövde tid för att med projektets
hjälp etablera föreningen. Projektet
samarbetade med Ensamkommandes
Förbund och med projekt Mötesplatsen där mötesplatsen Otto skapades.
Under 2014 önskade projektet att
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evidensbasera de processer, metoder
och resultat som projekt Vändpunkt
initierat och använt. Att driva vidare
och utveckla de olika aktiviteter som
projekt Vändpunkt satt igång på sådant sätt att de under 2014 successivt
kommer fasas över till den verksamhet som målgruppen själv med kommunens hjälp kommer starta under
2014 [https://ensamkommandesforbund.se/efs-historia/]. I detta är etableringen av en ny mötesplats för ensamkommande en central och viktig
verksamhet.
Organisationens aktörer
De olika perspektiv som gavs av olika
intressenter som projektledare, styrelsemedlem, volontär och deltagare redovisas var för sig. Samstämmigheten
var stor när det gäller beskrivningen
av målgruppen nyanlända invandrarungdomar i åldern 14–20 år och
verksamhetens målsättning. Gruppen
kännetecknades av risk för utanförskap och missbruk, bristande kunskap
i svenska språket och dålig förståelse
för hur det svenska samhället är uppbyggt. De var ensamma, inga föräldrar och i en extrem utsatthet.
Projektledaren berättar
Hon hade rekryterats till organisationen som kommunikatör, med erfarenhet av framgångsrik kommunikation,
varumärkesbyggande och insamlingsverksamhet från två idéburna organisationer, men hon blev verksamhetsledare när den tidigare ledaren tragisk
gick bort. Projektet utvecklades under åren från en trevande start till en
verksamhet med framgångsfaktorer
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som uthållighet, flexibilitet och förtrolighet i de personliga mötena.
”Det var väldigt trögt i början att hitta
nycklarna för hur vi skulle få folk och
komma, hur vi skulle hitta aktiviteter.
Vi träffade ju grupper och pratade om
vilka aktiviteter dom ville ha. Sedan när
vi g jorde dom så kom vi igång.”
Inriktningen på organisationens idé
och värdegrund var:
”att hjälpa unga människor att inte
hamna i utanförskap, att undvika utanförskap och missbruk och kriminalitet
och dom liksom hot som faktiskt finns
när man växer upp.”
Kärnverksamheten bygger på en metod som kan bidra till att ungdomar
hittar meningen i livet, sin egen kraft
och styrka.
”Vi har speciella metoder för att skapa
relationer eller att stötta människor, det
som vi kallar ledarskapsutbildningar eller teambuilding …, det är inte ledarskap
där man ska bli chef utan det är ledarskap av sitt eget liv.”
En central del i verksamheten var volontärerna enligt projektledaren:
”Jag tycker volontärerna på nåt sätt
dom står lite grann för mänskligheten i
det hela att faktiskt vanliga människor
går in och gör, stöttar andra helt frivilligt
utan att få betalt.”
Organisationer i det civila samhället
har en viktig roll enligt projektledaren:
”Alltså egentligen ser jag oss som välSocialmedicinsk tidskrift 1/2019

digt mycket kitten mellan individer och
stat, det statliga och kommunala. Det är
liksom kittet egentligen som får samhället att gå vidare. Jag tror det är otroligt
viktigt för samhället att det finns ideella
organisationerna och den kraft som gör
att det ändå är mjukt i samhället och inte
bara det här hårda.”
Organisationsmedlemmar berättar
En manlig medlem från Afghanistan,
som intervjuats, började som papperslös flykting, blev engagerad som
volontär och sedan anställd på deltid
inom Vändpunkten. Han berättar hur
de kontaktade flyktingboende och hur
verksamheten utvecklades med en rad
olika aktiviteter som trafikundervisning och träning av bilkörning, filmvisning, samtal, gitarrundervisning
och läxhjälp. Genom hans kompetens tillkom en omfattande träning i
taekwendo.
Centralt är mötet mellan människor
och samtalen.
”Dom som jobbar i Vändpunkt har
jätte, jättestort hjärta och alla varmt välkomna, och vi försöker hjälpa dom som
kommer nya till Sverige, njuta av livet
och sen anpassa sig i Sverige.”
Volontärer berättar
Inom verksamheten fanns två olika
typer av volontärer, de som själva varit flyktingar och engagerade svenskar
som vill bidra. En kvinnlig volontär
som flytt från Afghanistan för 11 år
sedan berättar att projektet når viktiga
mål:
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”Jag har sett att vissa människor har fått
inspiration att fortsätta med sina drömmar och att inte ge upp och att hitta möjligheter och att se att dom kan, att dom
kan göra någonting. Deras utsikter kan
tas på allvar dom kan komma långt i
sina drömmar.”
Projekt har två målgrupper. Den direkta är ungdomarna som är isolerade
i utanförskap. Den indirekta är volontärerna själva, som har stor egen nytta
av engagemanget.
”Ja, och jag tänkte på att vad man kunde förändra är att jag tror att man kan
utbilda bättre både volontärer och ungdomar, ungdomar kanske inte så viktig
i det här fallet men jag skulle säga att
volontärer kan få mycket bättre förberedelser och utbildning inför att hjälpa
andra.”
Människor som vågar prata om svåra
saker ska synas mer i samhället framhåller hon och hänvisar till sin egen
erfarenhet:

flykthistorier, det går ju inte att ta in.
Alltså dom här killarna att dom legat
under lastbilar … ”.
Volontärer lyfter fram mervärdet med
denna idéburna organisation:
”Så här ska ju vara en öppen dörr även
för dom som inte har fått uppehållstillstånd och papperslösa.”
”Det är bra att det är en frivilligorganisation som är politiskt och religiöst
obunden.”
Deltagare berättar
De hade deltagit i Hasselas Vändpunkten mellan ett halvår och tre år.
De flesta hade deltagit flera gånger i
veckan och en del mer sällan. Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i tolv kategorier, som bildade
fem teman, där alla redovisas här
förutom utvecklingsområden för
organisationen.
Individerna

En kvinnlig svensk volontär berättar
att det är krävande att ta del av deras
personliga historia:

Ungdomarna hade många en gemensam bakgrund fast med olika innebörd och upplevelser. De flesta kom
från Afghanistan och tre från Somalia. Nästan alla ungdomar hade erfarenhet av att lämna ett land i krig med
svåra levnadsförhållanden. De levde
åtskilda från sina familjer och de hade
levt många år med mycket svåra levnadsförhållanden. Nästan alla hade
kommit hit smuggelvägen, ibland en
lång väg som sträckte sig över flera år.

”Alltså det svåra är ju att höra deras historier, det är fruktansvärt. Alltså deras

”Jag lämnade Afghanistan vid 4 års ålder. Jag var papperslös i Iran i ca 10 år

”Man orkar inte helt enkelt när man
har sitt eget liv, det är ju väldigt få personer som har den här eldsjäl drivkraften
liksom, som brinner. Jag, tror att jag har
bevisat det för mig själv för att jag har nu
i mina unga år börjat jobba ideellt och
fortsätter och drivs, alltså pengar är inte
så viktigt för mig bara att jag gör nytta.”
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och jobbade där. I ca 6 år var jag papperslös i olika europeiska länder. Jag har
nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Jag kom till Sverige smuggelvägen.
I 15 år led jag av papperslöshet – olaglig
vistelse i länder – och de första fyra åren
av mitt liv präglades av krig.”
Många har haft det mycket svårt, inte
bara på vägen hit, utan även här. Ensamheten har varit tung och osäkerheten om att få stanna har varit tärande. I Sverige upplevdes en trygghet
och möjlighet att kunna bygga upp ett
bra liv och få vänner här. De flesta av
ungdomarna studerade på grund- eller gymnasienivå.
”Jag är nöjd med min tillvaro. Jag studerar och vid sidan av det är jag aktiv i
diverse organisationer. Jag extra jobbar
också inom hemtjänsten. Jag har många
bra vänner som gör min vardag meningsfull. Jag mår bra men känner oro för min
familj som inte bor i Sverige. Det gör att
jag ibland känner mig ensam.” (kille)
”Jag är glad och nöjd sedan jag kom till
Sverige för jag ser att det finns möjligheter till bra utbildning och det är upp
till mig själv att kämpa för att uppnå
mina livsmål. Särskilt tjejer får större
möjligheter i Sverige, som de inte har haft
i bl.a. Afghanistan och Iran. Materiellt
har jag det bättre men psykiskt mår jag
sämre för jag saknar min familj väldigt
mycket.” (tjej)
Deltagandet
De generella anledningarna till att
delta uppgav ungdomarna var att lära
känna nya människor, att få vänner
Socialmedicinsk tidskrift 1/2019

och att känna sig mindre ensam. Att
lära sig mer svenska var en annan
vanlig orsak till att vilja delta i Vändpunkten. Här erbjöds även läxhjälp
och ordnades aktiviteter av olika slag
vilket hade stor betydelse för intervjupersonerna.
Deltagarna hade fått stöd för genomförande av olika egna idéer och
därigenom fått en meningsfull fritid.
Att träffa andra i samma situation gav
en tillhörighet och man kände en gemenskap. Läxhjälpen som erbjöds var
värdefull.
Vändpunkten beskrevs som en mötesplats för nyanlända ungdomar från
olika länder och där man kunde få
hjälp och stöd i olika frågor. Här ordnades olika typer av aktiviteter som
upplevdes meningsfulla och blev en
samlingsplats för andra i samma situation.
”Jag skulle beskriva Vändpunkt som en
viktig del av Hassela som är en organisation som erbjuder unga tjejer simundervisning och har flera andra fritidsaktiviteter för ensamkommande. Tjejer som
är ensamkommande har svårt i början,
svårare än killar, och Vändpunkt försöker ge de tjejerna en meningsfull vardag i
form av olika aktiviteter såsom simning,
läxhjälp och utflykter. Det är en bra
möjlighet att nyttja dem.”
Jämställdhet
Många av aktiviteterna upplevdes som
riktade i första hand till killar, efter deras behov och förutsättningar. Några
tyckte att verksamheten inte varit anpassad för tjejer och att det var färre
aktiviteter för dem. Många tjejer hade
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en kulturell bakgrund som gjorde att
det inte var självklart att vara med i
aktiviteter med killar närvarande ex.
övernattningar eller övningskörning.
En del uppgav att tjejerna inte vågade
delta och därför var det mer killar i
verksamheten. Och någon tyckte att
det är upp till tjejerna själva om de
inte vill vara med i de blandade grupper som finns. Tjejerna upplevs ha
det svårare än killar och är mer ensamma och Vändpunkten blir då en
extra viktig verksamhet för dem. Det
fanns också en särskild dag för enbart
flickor.
Många hade reflekterat över jämställdheten sedan de kom till Sverige
och förändrat sin syn på mäns och
kvinnors roller. Däremot var det få
som ansåg att Vändpunkten specifikt hade bidragit till att deras syn på
jämställdhet hade förändrats. Det var
dock flera som påtalade betydelsen av
kvinnliga ledare som goda förebilder.
Såväl killar som tjejer påtalar vikten
av att tjejer behöver få mer plats men
också att de måste våga mer.
”Tidigare tyckte jag att kvinnors plats
var i hemmet och nu tycker jag att kvinnor kan jobba och leva fritt utanför hemmet precis som männen.” (kille)
Framtiden
Många såg det som en bra möjlighet
att träffa nya vänner på Vändpunkten
och att det påskyndade integrationsprocessen genom att delta i aktiviteterna. Om ungdomarna skulle fortsätta att delta i aktiviteterna berodde på
vilka aktiviteter som erbjöds i framtiden samt om tiden räckte till.
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”Om jag inte ska ha tillräckligt med tid
kommer jag inte kunna fortsätta. Jag ser
på Vändpunkt och hela Hassela som en
skola och ska försöka fortsätta lära mig
nya saker här.”
Ungdomarna hade en mycket positiv framtidstro, både socialt och yrkesmässigt. Några ville bli yrkesmän
såsom snickare, bilmekaniker och
de flesta ville läsa på universitet och
bli t.ex. tandläkare, sjuksköterska eller mattelärare. Många uppgav att de
ville jobba politiskt och på olika sätt
hjälpa andra som levde under utsatta
förhållanden.
”Jag tror att jag är färdig med mina universitetsstudier om 10 år och ha politiska
förtroendeuppdrag, förhoppningsvis som
riksdagsledamot.” (tjej)
”Jag tror att om 10 år studerar jag på
universitetet samtidigt som jag är engagerad i aktiviteter som hjälper andra i
nödsituationer.” (kille)
Diskussion - Från utsatthet
till inkludering
Genom triangulering av olika intressenters perspektiv har en tydligare
bild framkommit av en idéorganisations möjlighet att bidra till en utveckling från utsatthet till inkludering. Intervjuerna ger en tydlig bild
av att genom projektet kunde Hassela
Skåne genom uppsökande verksamhet
nå fram till målgruppen nyanlända invandrarungdomar, som ofta befinner
sig i en utsatt situation [4].
Studien ger också stöd för att verksamheten bidragit till ungdomars poSocialmedicinsk tidskrift 1/2019
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sitiva utveckling. En begränsning är
att endast en liten grupp följts upp. Då
deltagarna inte behövde registrera sig
fanns ingen annan möjlighet än att via
personliga kontakter få ett frivilligt
deltagande i intervjuerna. Alla tillfrågade inom organisationen och bland
volontärerna valde att delta. Bland
ungdomarna var det en person som
deltog med fiktivt namn.
Inom verksamheten har det funnits
möjligheter till personlig utveckling
och ansvarstagande. Den tidigare projektledaren hade varit volontär innan.
Ett par av de intervjuade hade från
att vara deltagare blivit volontär och
i något fall blivit anställd. Detta är
också ett tecken på att den idéburna
organisationen bidragit till utveckling
hos deltagarna. En motsvarande utveckling genomgick hela projektet genom att deltagare stöddes till att bilda
organisationen
Ensamkommandes
förbund, som etablerades och möjliggjorde ett fortlevande och utveckling
av verksamheter som bedrivits inom
Hassela Skåne. En av intervjupersonerna hade ett förtroendeuppdrag
inom Ensamkommandes förbund.
Att vara volontär var positivt enligt de intervjuade. Detta är i linje
med vad som framkommit i tidigare
forskning [18]. Motiven för att vara
volontär ligger i linje med vad studien
av mentorer (storasystrar) till tonårsflickor (lillasystrar) i den idéburna organisationen Tjejzonen visar. [19]. De
intervjuade lyfte möjligheten till mer
utbildning och stöd i sin volontärsroll
utöver den introduktionsutbildning
som de fått. Förberedelse, utbildning,
handledning och stöd är centralt för
att mentorskap för ungdomar skall
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hålla hög kvalitet [20]. Ambitionen i
Hassela Skånes projekt är att erbjuda
medmänsklighet och utvecklande aktiviteter och inte djupare terapeutiska
ambitioner. Om behoven var stora var
organisationens och volontärernas
roll att stödja ungdomarna att få professionell hjälp.
Den hälsofrämjande potentialen i
medmänskliga möten och samtal, som
i projektet, har dokumenterats i litteraturen [21-23]. De återkommande möten som ungdomarna haft har också
lett fram till autentiska relationer med
någon av de vuxna inom verksamheten. Denna utvecklingsprocess liknar
den som dokumenterats för mentorskapsrelationer [24].
Värdet av att en organisation i civilsamhället engagerade sig för denna
ungdomsgrupp har flera olika dimensioner. Genom ett stort utbud av aktiviteter möter verksamheten både
killar och tjejers behov. Språkstöd,
läxläsningshjälp och trafikutbildning fungerade som brobygge in i det
svenska samhället (Vad-frågan). Det
var möjligt att möta de papperslösa eftersom dessa inte registrerades, vilket
andra verksamheter skulle ha gjort.
Att Hassela är en politiskt och religiöst obunden organisation lyftes som
en fördel av ungdomarna. Det finns
också en särskild kraft i att vanliga
människor engagerar sig tillsammans
med dessa ungdomar, något som varit
till ömsesidig glädje och nytta (Hurfrågan). Både organisationens aktörer
och deltagare hade nytta av verksamheten. Central var de mänskliga mötena.
Studiens uppläggning gav intressant kunskap, men det skulle ha varit
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värdefullt om en större grupp kunnat
följas upp med avseende på hur det
gått på sikt för den. Verksamheten
skulle ha kunnat dokumenteras med
deltagande observation, film och andra kvalitativa metoder, men det var
ju samtidigt tveksamt ur etisk synpunkt att göra det med denna grupp,
som inte ville att intervjuerna skulle
spelas in. Med tanke på de begränsade
resurserna och etiken gick inte heller
en kontrollerad undersökning med
jämförelsegrupper att genomföra. Det
vi kunde göra var att ge röst åt de inblandade och förmedla den bild av
möjligheter till hälsa och livskvalitet
som civilsamhällets mänsklighet kan
bidra till.
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