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Abstract 
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Title: Without you and me it is nothing - A qualitative study of the significance of the project 

“Vimmerbymodellen” for unaccompanied young refugees. [Utan mig och dig är det ingenting 

- En kvalitativ studie av betydelsen av projektet Vimmerbymodellen för ensamkommande 

ungdomar.] 

Supervisor: Helene Jacobson Pettersson 

Assessor: Ulf Drugge 

 

The aim of this study has been to investigate the significance of the newly started project 

Vimmerbymodellen for unaccompanied young refugees. This regarding to how the 

unaccompanied young refugees are participating in creating networks and meeting points in 

the local community. Vimmerbymodellen is described as an integration project where the 

nonprofit sector collaborates with the municipality. The empirical material has been collected 

through semi-structured qualitative interviews where five unaccompanied young refugees and 

four involved adults have been interviewed. The empirical material from these interviews has 

thereafter been analyzed through the concept of social capital, identity and empowerment.   

The main result of this study shows that participation in the project is expected to contribute 

to the creation of networks and meeting points which has significance for unaccompanied 

young refugees. The primary motive for participation is to be supportive for other 

unaccompanied young refugees.  
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1  INLEDNING 
1.1   Problembakgrund och problemformulering 

Antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige under 2012 var omkring 3600 och den 

största andelen av de asylsökande barnen var pojkar från Somalia och Afghanistan 

(Migrationsverket 2012a). Vid ankomsten till Sverige stod barnen utan föräldrar eller någon 

vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe (SFS 1994:137). Andelen ensamkommande barn 

som får uppehållstillstånd har varit relativt konstant de senaste åren samtidigt som antalet 

ensamkommande asylsökande barn ökat (Migrationsverket 2013). Av de sökande beviljades 

år 2012 närmare 2000 av 3600 ensamkommande barn uppehållstillstånd och det motsvarar 

ungefär 82 procent. År 2013 till 2015 uppskattas att antalet ensamkommande asylsökande 

barn som kommer till Sverige kommer uppgå till 4000 årligen vilket innebär en fortsatt 

ökning (Migrationsverket 2012a). 

 

De gällande bestämmelserna för mottagandet av ensamkommande barn finns sedan 1 juli 

2006 reglerat i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137). Enligt lagen gäller 

särskilda bestämmelser för asylsökande ensamkommande barn och Migrationsverket har inte 

längre huvudansvaret för mottagandet. I rapporten SOU 2011:64 framkommer att ansvaret för 

mottagandet har förtydligats och istället har kommuner ansvar för boende och omsorg för 

ensamkommande asylsökande barn. Enligt lagen ska beredskapen för mottagande finnas hos 

de kommuner som har en överrenskommelse med Migrationsverket och enbart i särskilda fall 

får myndigheten anvisa ensamkommande barn också till kommuner som inte har en sådan 

överenskommelse. Samma år som lagen infördes fördubblades antalet asylsökande 

ensamkommande barn och sedan dess har en ökning skett årligen. Behovet av kommuner som 

träffar avtal med Migrationsverket har tilltagit men inte tillräckligt många överenskommelser 

har gjorts vilket har medfört att en stor andel av asylsökande ensamkommande barn vistas på 

ankomstkommunernas tillfälliga boenden. Detta har främst bidragit till negativa följder för 

barnen som befinner sig på dessa boenden under en längre tid. Mot denna bakgrund har en 

utredning om översyn av mottagandet av ensamkommande asylsökande barn genomförts där 

det föreslås att anvisningsmöjligheterna för Migrationsverket ska utökas. Detta för att 

Migrationsverket ska kunna anvisa ensamkommande asylsökande barn till kommuner som 

inte har en överenskommelse och dessutom till kommuner som har en överenskommelse men 

för tillfället inte har några platser (SOU 2011:64, ss. 11-12). I en lagrådsremiss från den 2 maj 

2013 föreslås att lagen ska ändras gällande Migrationsverkets möjligheter till anvisning och 
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några särskilda skäl för anvisning behövs inte längre enligt detta förslag. I övrigt gäller 

tidigare bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun (Regeringen 2013, s. 

1). Sveriges kommuner och landsting har avvisat förslaget och påpekat att frivillighet ska vara 

huvudprincipen för att kommunerna ska ha möjlighet att erbjuda ett värdigt och långsiktig 

mottagande för ensamkommande asylsökande barn (Sveriges Kommuner och Landsting 

2012). I denna uppsats intresserar vi oss för hur ett sådant värdigt och långsiktigt mottagande 

kan se ut i en kommun.   

 

Den kommun vi har valt att studera är Vimmerby kommun, som är en av Sveriges mindre 

kommuner med omkring 15 400 invånare (Statistiska Centralbyrån 2013). Den har en historia 

av mottagande av ensamkommande barn för placering i familjehem och 2009 startades en 

boendeverksamhet för ensamkommande barn i kommunen. I dagsläget har kommunen en 

boendekedja som består av tre boenden, ett asylboende i Södra Vi, ett boende i Vimmerby 

samt träningslägenheter. Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket som 

omfattar femton barn i åldern 15 till 17 år. De ensamkommande barn som kommunen tagit 

emot är pojkar från Afghanistan. Överenskommelsen är att tillhandahålla 15 stycken 

boendeplatser och av dessa är tre avsedda för asylsökande ensamkommande barn (Vimmerby 

kommun 2013). 

 

Förutom kommuner utgör ideella föreningar en viktig del i samhällets stöd till 

ensamkommande barn och ungdomar (Hessle 2009, s. 25). I Vimmerby kommun har den 

ideella sektorn engagerat sig och påbörjat ett arbete för långsiktighet och hållbarhet i 

mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar genom ett projekt som fått namnet 

Vimmerbymodellen. Projektet startades i början av 2013 och det är Vimmerby Idrottsförening 

(Vimmerby IF) som ligger bakom idén till projektet och ansvarar för projektets genomförande 

(Arvsfonden 2012). Vimmerbymodellen är ett treårigt projekt som kortfattat kan beskrivas 

som “ett integrationsarbete där ensamkommande ungdomar utvecklar mötesplatser och 

nätverk som bidrar till en trygg och meningsfull tillvaro och sysselsättning” (Arvsfonden 

2012). Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ensamkommande barn och 

ungdomars skapande av nätverk och mötesplatser. Att utveckla individens nätverk är också ett 

av de uppsatta målen för kommunens boendeverksamhet (Vimmerby kommun 2011). I vår 

studie har vi undersökt vilken betydelse det nystartade projektet Vimmerbymodellen har för 

ensamkommande barn och ungdomars möjligheter till skapande av nätverk och mötesplatser. 
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Ensamkommande barn och ungdomar är en målgrupp inom socialt arbete och ett 

ämnesområde som vi uppfattar är ett område där ökad kunskap är eftertraktat. En stor del av 

forskningen visar att ensamkommande barn är en utsatt grupp i en svår situation med 

bristande psykisk hälsa (Brunnberg et al. 2011). Forskning visar också att ensamkommande 

barn har en unik motståndskraft trots att de unga flyktingarna ofta varit utsatta för 

mångfaldiga traumatiska händelser och förluster av allvarliga slag (Brunnberg et al. 2011, s. 

122). Wernesjö (2011) framhäver att det finns en risk för att beskriva ensamkommande barn 

som passiva och utsatta istället för att se ensamkommande barn som aktörer i sin egen rätt. 

Hon föreslår också att det finns ett behov av forskning om ensamkommande barns situation 

baserat på ensamkommande barns eget perspektiv. Det finns begränsad forskning i Sverige 

som framhäver barns rättigheter och delaktighet och där ensamkommande barn betraktas som 

just aktörer (Brunnberg et al. 2011, s. 24). Med vår studie har vi undersökt projektet 

Vimmerbymodellen utifrån att ensamkommande barn och ungdomar ses som aktörer och med 

särskilt fokus på ungdomarnas delaktighet. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse det nystartade projektet 

Vimmerbymodellen har för ensamkommande ungdomars möjlighet att bygga nätverk och 

skapa mötesplatser i det lokala samhället. Vidare är syftet att undersöka på vilka sätt 

ensamkommande ungdomar är delaktiga i nätverksbyggandet. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

 

• Vilka förväntningar har ensamkommande ungdomar på hur projektet 

Vimmerbymodellen ska främja skapandet av mötesplatser och nätverk? 

• Vilka förväntningar har vuxna involverade aktörer på hur projektet 

Vimmerbymodellen ska främja skapandet av mötesplatser och nätverk? 

• Hur stämmer de ensamkommande ungdomarnas förväntningar överens med de vuxna 

involverade aktörers förväntningar? 

• På vilka sätt är ensamkommande ungdomar delaktiga i projektet Vimmerbymodellen? 
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1.3  Presentation av projektet Vimmerbymodellen 

Vimmerbymodellen är ett projekt för att finna hållbarhet och långsiktighet i samhället och i 

synnerlighet för arbetet i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Projektet 

riktar sig till ensamkommande barn och ungdomar i åldern 15 till 21 år. Det finanseras av 

Allmänna Arvsfonden men det är det är Vimmerby IF som ansvarar för projektets 

genomförande. Föreningen har även ett samarbete med kommunen där boendeverksamhet för 

ensamkommande barn och ungdomar är en viktig del. Projektet har som avsikt att 

ensamkommande barn och ungdomar själva, med stöd från projektet, ska bygga upp nätverk 

och mötesplatser för att på så sätt skapa möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro samt 

sysselsättning. Tanken är att koppla ihop integrationsarbetet för ensamkommande barn och 

ungdomar med en anpassad och lämplig miljö i den ideella sektorn och det är de 

ensamkommande ungdomarnas intressen, önskemål, engagemang och delaktighet ska styra 

den miljö som formas. Ambitionen är att projektet under en treårsperiod successivt ska stärka 

redan uppbyggda nätverk och mötesplatser och utveckla nya. I början av mars 2013 startades 

projektet med en heldag med aktiviteter som matlagning och fotbollsturnering och det var 

ungefär 50 personer som deltog. De som deltog var ensamkommande ungdomar, ungdomar 

och vuxna från Vimmerby IF samt personal från boendeverksamheten. Ytterligare en liknande 

sammankomst har anordnats sedan dess och projektet har även ett filmteam som arbetar med 

olika uppdrag. Inför sommaren är studiebesök inplanerade och dessutom kommer ett café och 

vandrarhem bedrivas under några veckor (Arvsfonden 2012). 

 

1.4  Uppsatsens disposition 

Uppsatsens fortsatta framställning kommer att utformas på följande vis: härnäst följer en 

presentation av tidigare forskning gällande ensamkommande barn och nätverk och därefter 

presenteras ett teoriavsnitt som innefattar socialt kapital, identitet och empowerment. 

Teoriavsnittet följs av en metoddel som inbegriper metodologiska avvägningar, urval och 

avgränsningar, den kvalitativa forskningsintervjun, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt etiska överväganden. Efterföljande del omfattar resultat och analys och 

slutligen diskuteras studiens frågeställningar i en avslutande diskussion. 
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2  TIDIGARE FORSKNING 

2.1  Ensamkommande barn och nätverk 
I vår studie benämns ensamkommande barn olika: ensamkommande barn och ungdomar, 

asylsökande ensamkommande barn eller ensamkommande ungdomar. Ensamkommande 

ungdomar kommer att användas till största del eftersom projektet Vimmerbymodellen vänder 

sig till ensamkommande ungdomar i åldern 15 till 21 år, oavsett om ungdomarna är 

asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Trots de olika benämningarna handlar det om 

barn och ungdomar som vid ankomsten till Sverige var att betrakta som ensamkommande 

barn enligt lagen (1994:137) om asylsökande m.fl. Enligt denna lag definieras 

ensamkommande barn som: 

Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan 

sådan ställföreträdare (SFS 1994:137). 

 

Efter genomgång av ämnesområdet har vi endast funnit ett fåtal studier om ensamkommande 

barns situation i Sverige. En av de fåtal studier som genomförts är en tioårig 

uppföljningsstudie om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter som unga vuxna i Sverige 

(Hessle 2009, s. 5). Syftet med studien var att söka kunskap om ensamkommande 

asylsökande barns livsvillkor och erfarenheter från livet i ursprungslandet till livet i Sverige 

som vuxen. Hessle (2009) beskriver sociala nätverk som sociala relationer där resultatet visar 

att de ensamkommande barnen som inte har sina familjer i Sverige har byggt upp relationer i 

Sverige och återknutit kontakten med sina familjer i ursprungslandet. De relationer som 

ensamkommande barn byggt upp i Sverige har varit av en annan betydelse än den kontakten 

med familjer i hemlandet där främst personer i de ungas formella nätverk varit ett stöd på 

vägen till etablering i Sverige. Människor i de formella nätverken har varit exempelvis 

engagerade lärare, stödjande ledare i idrottsliga sammanhang och stödjande personal vid 

grupphemmen. I de ensamkommande barnens informella nätverk, där exempelvis vänner 

ingår, fanns det få personer från majoritetskulturen i Sverige. De formella nätverken bestod 

till stor del av kontakter med vänner inom barnens egen etniska grupp och med unga från 

andra länder (Hessle 2009, ss. 144-148). 
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I en studie av Wallin och Ahlström (2005) om ensamkommande unga vuxna flyktingar i 

Sverige framkom det att deltagarna i studien hade byggt upp ett socialt nätverk i Sverige. Det 

bestod till största del av vänner från deltagarnas egen etniska grupp. Det sociala nätverket 

utgjordes även av släktingar och familj från ursprungslandet samt arbetskollegor från 

majoritetsbefolkningen. Den största andelen av deltagarna var tillfredsställda med sina liv 

men ett fåtal upplevde ensamhet och depression och kände sig inte som en del av samhället. 

Dessa deltagare var även ensamstående och uppgav att det sociala stödet var begränsat och att 

deras nätverk var litet. Forskarna påpekar att man bör uppmärksamma dessa människor och 

arbeta förebyggande för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Av studiens resultat 

framgår även att språket har betydelse för livskvalitén. Deltagarna uppgav också att de hade 

lite kontakt med familjer från majoritetsbefolkningen och vissa skulle vilja ha en sådan 

relation, både för att få kontakt med människor utanför den egna etniska gruppen och för att 

utveckla det svenska språket (Wallin & Ahlström 2005, ss. 136-139). 

 

Brunnberg et al. (2011) har genomfört en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan år 2000-2010. Studien handlade om ensamkommande barns situation i 

utifrån ett barnrättsligt och socialpsykologiskt perspektiv. Resultatet från forskargruppen visar 

på att det nationellt finns begränsad forskning om de ensamkommande asylsökandes 

socialpsykologiska situation och att det finns ett behov av studier utifrån förhållanden i 

Sverige. I ett avsnitt behandlas forskning som handlar om “nyetableringsfasen” för 

ensamkommande barn och ungdomar, det vill säga om omhändertagandet i ankomstlandet.  

Även internationella erfarenheter av socialt arbete med ensamkommande barn presenteras i 

detta avsnitt (Brunnberg et al. 2011, s. 124). En av dessa är Gruihter och Rijkschroeffs (2005) 

studie av en deltagande modell i Nederländerna. Modellen sattes på prov under en åtta veckor 

lång kurs för ensamkommande barn i sju samhällen. I stället för att ha fokus på 

ensamkommande barns problem fokuserade kursen på ungdomarnas styrkor och kapacitet. 

Metoden visade sig vara passande både för ensamkommande barn som hade fått 

uppehållstillstånd och för ensamkommande som väntade avvisning till hemlandet. Kursens 

syfte var huvudsakligen att få ensamkommande ungdomar involverade i samhälleliga 

aktiviteter, så som idrottsföreningar, frivilligt arbete men också för att stärka informella band 

med holländska ungdomar och vuxna. Detta med syfte att utveckla formella och informella 

nätverk vilket ensamkommande barn ofta saknar. Av artikeln framgår att kursen uppskattades 

av deltagarna och resultat visade på att deltagarna hade blivit mer aktiva i deltagandet av olika 
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aktiviteter och i att utveckla informella nätverkskontakter (Gruihter & Rijkschroeff 2005, ss. 

212-215). 

 

FN:s flyktingorgan UNHCR (2010) har publicerat en rapport för att öka kunskapen och 

förståelsen för de problem som ensamkommande barn ifrån Afghanistan har flytt ifrån och 

deras mottagande i Sverige. Av resultatet framkommer att de ensamkommande barnen i 

studien var glada och stolta över att kunna närvara i skolundervisningen. Några 

ensamkommande barn var missnöjda med bristen på interaktionen med svenska elever vilket 

hindrade möjligheten att lära sig språket, kulturen och samhället. De flesta av de 

ensamkommande barnen framhöll deltagande i olika aktiviteter som något som fick dem att 

skingra tankarna. Endast ett fåtal var missnöjda med att kommunen inte hade tillräckligt med 

ekonomi för dem att engagera sig i vad de ville göra (UNHCR 2010, ss. 52-53). 

 

Beirens et al. (2007) lyfter fram de hinder som kan finnas för flyktingar och asylsökande barn 

och familjer i nätverksbyggande när det gäller ekonomi, bostad, diskriminering, och tillgång 

till sociala omsorgstjänster. Resultatet visar vikten av att ha sociala nätverk för flyktingar och 

asylsökande genom att ge både praktiskt och emotionellt stöd för att underlätta integration i 

samhället. Barn och ungdomar förklarade i artikeln att de bygger sociala nätverk med 

kompisar i skolan som de sedan umgås med efter skolan och genom helgaktiviteter. Dessa 

nätverk gav positiva erfarenheter av vänskap och skydd och främjade en känsla av tillhörighet 

och gemenskap, en starkare kulturell identitet och ökat förtroende som hjälpte ungdomarna i 

deras samspel och engagemang med den sociala miljön (ss. 220-227) 

 

3  TEORI 
3.1 Socialt kapital 
Socialt kapital har studerats av forskare som Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Alejandro 

Portes, Bo Rothstein och Robert Putnam. Detta stora intresse för socialt kapital har också 

medfört att definitionen av begreppet är mångtydigt (Håkansson 2011, s. 47). I vår studie har 

vi har valt att använda oss av socialt kapital som teoretiskt angreppssätt då vi framförallt anser 

att Robert Putnams begrepp överbryggande och sammanbindande sociala kapital är 

användbara för att förstå betydelsen av nätverk och mötesplatser för de ensamkommande 

ungdomarna i projektet Vimmerbymodellen och dess betydelse för lokalsamhället i 

Vimmerby. Vi anser vidare att Putnams teori om socialt kapital är lämplig för vår studie 
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eftersom den förutom att den betonar den individuella aspekten av socialt kapital även 

kopplar det sociala kapitalet till en kollektiv tillgång. 

 

Putnam (2006) framhåller att den viktigaste skillnaden inom begreppet socialt kapital är den 

mellan sammanbindande socialt kapital och överbyggande socialt kapital. Sammanbindande 

socialt kapital skapar starka band av lojalitet, ömsesidighet och solidaritet inom enskilda 

grupper, vilket kan utgöra ett socialt och psykologiskt stöd. Det sammanbindande kapitalet 

kan också ge upphov till motstånd mot de som inte ingår i nätverket. Överbryggande socialt 

kapital överbryggar istället gränser och binder samman samhället i stort. Det bygger broar och 

förenar individer och grupper från olika sociala nätverk med individer och grupper utanför 

den egna kretsen och omfattar människor med olika bakgrund både socialt, åldersmässigt och 

etniskt etc. På detta sätt skapar det överbryggande sociala kapitalet bredare identiteter och mer 

omfattande ömsesidighet mellan individer och grupper än det sammanbindande sociala 

kapitalet. Det sammanbindande sociala kapitalet ger en mer begränsad identitet då det 

förstärker gemensamma identiteter i homogena grupper som exempelvis etniska och religiösa 

grupper. Som tidigare beskrivet kan både det överbryggande och det sammanbindande sociala 

kapitalet ha betydande positiva sociala effekter (Putnam 2006, ss. 22-23). 

 

Putnam (2006) beskriver att kärnan i teorin om socialt kapital handlar om band mellan 

individer, det vill säga att sociala nätverk har ett påtagligt värde. Ur dessa nätverk uppstår 

normer för ömsesidighet och pålitlighet. Relationer och kontakter i form av nätverk blir 

därmed centrala i Putnams teori och anses påverka både individer och gruppers produktivitet. 

Socialt kapital motiverar samhällsengagemang genom att social gemenskap bidrar till 

produktivitet hos individer och grupper. Socialt kapital har där med både en individuell och 

en kollektiv sida. Individer som knyter band är förmånligt för det egna intresset. Han framför 

också att den kollektiva aspekten av socialt kapital är betydande genom att de sociala 

förbindelserna i ett nätverk inte enbart främjar individen som bygger upp dem utan också 

tillfaller människor i omgivningen. Det individuella sociala kapitalet blir därmed en kollektiv 

investering. Han redogör även för hur en individ med goda förbindelser i ett samhälle som 

präglas av svaga band inte är lika produktiv som om samhället istället hade starka sociala 

band. Socialt kapital som en samhällelig tillgång har samband med tillit och förtroende i ett 

samhälle (Putnam 2006, ss. 18-20). Tillit och förtroende kan uppstå ur nätverk av 

medborgerligt engagemang och normer för ömsesidighet (Putnam 2011, s. 192). Normer som 

förstärker förtroende och tillit underlättar samarbete och den viktigaste normen är 
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ömsesidighet, även kallad reciprocitet. Reciprocitet finns av två slag, en specifik ömsesidighet 

och en generell ömsesidighet. Det förstnämnda kännetecknas av ett direkt utbyte “om du gör 

det här för mig så gör jag det där för dig” (Putnam 2006, s. 20) och den generella 

ömsesidigheten kan förklaras som ömsesidiga förväntningar om att en förmån som delas ut nu 

kommer att gottgöras i framtiden. Den generaliserade normen beskrivs som en viktig 

komponent i det sociala kapitalet. Normer enligt Putnams definition framträder som viktiga 

beståndsdelar för att upprätthålla nätverk. Nätverk där det finns normer av ömsesidighet 

tenderar att bidra till att problem kan lösas och mål kan uppnås genom kollektivt handlande 

(Putnam 2001, s. 193). Håkansson (2011) använder sig av begreppet socialt kapital för att för 

att undersöka kontakter och nätverks betydelse för ungdomsarbetslöshet. Han menar att det 

finns ett värde i att tala om kontakter och nätverk i form av kapital eftersom det då blir en 

tillgång som kan omformas och tas tillvara. Resultatet visar att socialt kapital i form av 

nätverk minskar sannolikheten för arbetslöshet (s. 183).   

 

3.2  Identitet 

För att få en djupare förståelse för vilken betydelse projektet Vimmerbymodellen har för 

ensamkommande ungdomar har vi även använt oss av begreppet identitet som teoretiskt 

angreppssätt. Som det beskrivs i föregående avsnitt har det överbryggande sociala kapitalet en 

förmåga att skapa bredare identiteter än det sammanbindande sociala kapitalet (Putnam 2006, 

ss. 22-23). Vi har valt att komplettera teorin i studien med en socialpsykologisk aspekt, 

närmare bestämt en interaktionistisk infallsvinkel av begreppet identitet för att få en förståelse 

för hur individen i samspel med andra människor kan skapa en identitet. Vi ansåg att den 

amerikanske sociologen Charles Horton Cooleys teori om identitet var passande för vår studie 

då han betonar att människans identitet och medvetande blir till, består och omskapas i 

förbindelse och samspel med andra människor (Cooley 1981). Cooley (1981) betraktar 

individen och samhället som två sidor som tillsammans skapar en oskiljaktig helhet. Individen 

är därmed i behov av andra människor för att kunna vara en social individ och utan andra 

människor skulle individen som social varelse inte finnas till (Cooley 1981, ss. 8,12). I vår 

studie har vi använt hans mest centrala begrepp spegeljaget. Cooley (1983) menar att bilden 

vi har av oss själva, formas utifrån hur vi tror att andra ser på oss och vår självbild kommer 

antingen att förstärkas eller försvagas utifrån hur vi sedan tror att andra ser på oss (s.184). 
 

A somewhat definite imagination of how one's self - that is any idea he appropriates - appears in a 

particular mind, and the kind of self feeling one has is determined by the attitude toward this 
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attributed to that other mind. So in imagination we perceive in anothers mind some thought of our 

appearance, manners, aims, deeds, friends and so on and we are variously affected by it (Cooley 1983 

s.184). 

 

Franzén (2001) skildrar att den som tvingas fly från sitt land förlorar många av sina  

speglingsmöjligheter. Detta anser vi gäller i högsta grad för de ensamkommande ungdomarna 

i vår studie, där ungdomarna har kommit ensamma till ett nytt land med nya människor och 

därmed nya mänskliga speglar (ss.74-78) 

 

3.3  Empowerment 

För att ytterligare utvidga studiens teoretiska angreppssätt och för att få en djupare förståelse 

för våra frågeställningar har vi valt att använda oss av empowerment. Empowerment växte 

fram i samband med sociala aktiviteter och rörelser i USA i slutet av 1960-talet och i början 

av 1970-talet (Askheim & Starrin 2007, s. 10). Empowerment som teori har sitt ursprung i 

Barabara Solomons revolutionära arbete och utvecklasdes senare av Judith Lee (Payne 2008, 

s. 417). 

 

Empowerment kan förklara både människans inre och yttre förhållanden (Starrin & Swärd 

2006, s. 262) och är en central teori i socialt arbete. Det finns dock ingen entydig definition av 

empowerment då den återspeglar en mångfald av teorier och modeller (Adams 2003, s. 28). 

Empowerment inbegriper emellertid fenomen och egenskaper som självtillit, socialt stöd, 

stolthet, delaktighet, egenkontroll, kompetens, medborgarskap, självstyre, samarbete och 

deltagande (Askheim & Starrin 2007, s. 9). I vår studie har dessa fenomen och egenskaper 

varit användbara. Framförallt har delaktighet och deltagande eftersom vi undersöker 

ensamkommande ungdomars delaktighet i projektet Vimmerbymodellen. Empowerment har 

använts för att få en djupare förståelse för hur ungdomarna själva ska bygga upp nätverk och 

mötesplatser för att så småningom ansvara för dessa på egen hand (Arvsfonden 2012). 

 

Empowerment innefattar ordet power som betyder både styrka, makt och kraft och hänför sig 

till en människas makt och kontroll i sitt egna liv (Starrin & Swärd 2006, s. 261) Askheim 

(2007) beskriver empowerment som etablering av motmakt vilket har varit relevant i denna 

studie. Etablering av motmakt beskrivs som sambandet mellan den enskilda individens 

livssituation och de samhälleliga strukturella förhållandena. Empowerment i detta avseende 

beskrivs både som en målsättning och en process. Empowerment handlar dels om att få igång 
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processer och aktiviteter som kan stärka individens självkontroll, självförtroende, självbild 

och förbättra kunskaper samt färdigheter. I detta avseende är en central aspekt att skapa en 

medvetenhet hos individen om att själv avgöra vilka insatser från samhällets sida som 

underlättar individens situation (Askheim 2007, ss. 18-20). Empowerment som mål är att 

minska effekterna av personliga och sociala hinder för individer för att människor ska få 

handlingsutrymme och makt i sina liv och till att öka självförtroende samt förmågan att 

använda denna makt (Payne 2008, s. 416). Starrin och Swärd (2006) ger ett alternativt synsätt 

på makt som ett nollsummespel, det vill säga att en ökad makt för en individ mer eller mindre 

medför minskad makt för en annan. Det alternativa synsättet är att se på makt som förnybart 

och möjligt att utöka. Detta tankesätt bygger på samarbete och samverkan där den personliga 

makten kan delas och skulle vara möjlig att överföra till andra områden i samhället (ss. 262-

263). Empowerment har också en kollektiv innebörd och har sitt ursprung i radikalt socialt 

arbete. Kollektiv empowerment innebär att en grupp människor tillsammans mobiliserar kraft 

för att uppnå sina mål. Gruppen kan därmed åstadkomma mycket mer än vad enskilda 

individer isolerade från varandra skulle kunna (Askheim & Starrin 2007, s. 12). 

 

4  METOD 
4.1  Metodologiska överväganden 

I denna studie har vi undersökt projektet Vimmerbymodellens betydelse för ensamkommande 

ungdomar avseende skapande av nätverk och mötesplatsers. Detta främst utifrån 

ensamkommande ungdomars perspektiv med en jämförelse med övriga aktörers förväntningar 

vilket har varit grundläggande för val av metod. För att genomföra vår studie har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ studie med intervjuer som metod då vi anser att detta är lämpligt 

för att besvara studiens frågeställningar (Denscombe 2009, ss. 232-233). Utifrån syftet med 

uppsatsen uteslöt vi tidigt en kvantitativ studie eftersom en sådan lämpar sig bättre för att 

undersöka större grupper och då man strävar efter att generalisera resultatet (Holme & 

Solvang 2008, s 78). Det skulle heller inte finnas möjlighet för reflektion och för 

respondenterna att utveckla sina resonemang och tankar (Bryman 2011). Vi övervägde även 

andra metoder för undersökningen men vi ansåg att kvalitativa intervjuer var det som mest 

användbart och möjligt att genomföra i vår studie. Vi har övervägt att använda oss av 

observationer som metod och tanken var då att vi skulle vara deltagande observatör på någon 

eller några av de aktiviteter som anordnades inom projektet Vimmerbymodellen. Detta var 

dock inte möjligt eftersom ingen aktivitet var planerad under den tiden för datainsamlingen. 
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Vi anser att det hade krävts att det var en aktivitet inplanerad och att vi under en längre tid 

hade möjlighet att delta som observatörer. 

 

4.2  Urval och avgränsning 

Redan tidigt i uppsatsprocessen tog vi kontakt med representanter för Vimmerbymodellen för 

att förankra våra idéer och för att undersöka om det fanns ett intresse att vara med i studien. 

Vi blev inbjuda till ett möte med den arbetsgrupp som finns för projektet där vi presenterade 

oss och gav övergripande information om uppsatsen samt hur vi tänkt genomföra 

undersökningen. Vi kompletterade med skriftlig information i form av ett informationsbrev 

som samtliga i arbetsgruppen fick.  Personal från boendeverksamheten vidarebefordrade 

informationsbrevet samt informerade muntligt till ensamkommande ungdomar. Utifrån vårt 

syfte var intervjuer med ensamkommande ungdomar som deltar i projektet önskvärt.  

 

Vi har valt att avgränsa studien genom att genomföra intervjuer dels med ensamkommande 

ungdomar som är målgruppen för projektet och dels med vuxna aktörer som är involverade i 

projektet främst genom Vimmerbymodellens arbetsgrupp. Vi har valt bort att intervjua andra 

deltagare i projektet, som exempelvis ungdomar från Vimmerby IF. De ensamkommande 

ungdomar vi intervjuat var över 18 år och har bott i Sverige mellan tre till fyra år. 

 

För att göra texten tydligare har vi fortsättningsvis benämnt de ensamkommande ungdomarna 

och de vuxna aktörer vi intervjuat i studien respondenter istället för informanter. Holme och 

Solvang (1997) förklarar att skillnaden mellan dessa två är avståndet mellan den tillfrågade 

och det frågan handlar om. Respondenten är den som själv är delaktig i företeelsen som 

undersöks, medan informant är den som inte själv är delaktig i det som undersöks men har 

mycket att säga om företeelsen (s. 104).  

 

4.3  Den kvalitativa forskningsintervjun 

Eftersom projektet är nystartat sedan våren 2013 är det framförallt förväntningar som har varit 

relevanta att undersöka. Kvalitativa forskningsintervjuer lämpar sig för datainsamling där 

forskarens behöver få insikt om människors tankar, åsikter och känslor (Denscombe 2009, ss. 

232-233). Vi har valt att arbeta med intervjuer av semistrukturerad karaktär för att kunna vara 

anpassningsbara gällande ordningsföljden på de teman och frågor som skulle besvaras i 

intervjusituationen. Intervjuguiderna har därför omfattat olika teman med frågor inordnade 
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under varje tema som har använts på ett flexibelt sätt för att i intervjun låta den intervjuade 

utveckla sina resonemang (Denscombe 2009, ss. 234-235). 

 

4.4  Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna skapade vi två olika intervjuguider, en för ensamkommande ungdomar och 

en för de involverade aktörerna. Anledningen till detta var att de har olika roller i projektet 

och därmed var två intervjuguider lämpligt för att anpassa frågorna därefter. Vi skickade även 

i förväg intervjuguiden till de ensamkommande ungdomarna för att de skulle kunna få en 

uppfattning om vad intervjufrågorna skulle handla om. När vi utformade våra intervjuguider 

utgick vi från uppsatsens syfte och frågeställningar samt Vimmerbymodellens projektplan. 

 

Vid själva intervjun har vi båda närvarat där den ena har varit samtalsledare och lett intervjun 

och den andra har varit ansvarig för att hålla reda på att vi behandlade varje tema och för att 

ställa följdfrågor under intervjun. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning 

för att underlätta arbetet vid analysen av materialet. Vi var noga med att fråga redan i ett tidigt 

skede om vi fick spela in intervjuerna och dessutom frågade vi ännu en gång före varje 

intervju.  Kvale och Brinkmann (2009) framhäver att frågorna i intervjun bör ställas så att 

spontana beskrivningar framkallas. Vi har därför valt att i stor utsträckning ställa öppna frågor 

och även frågor där respondenten uppmanas att beskriva eller ge exempel (ss. 148-149). Vi 

har även följt upp informationen med följdfrågor (Denscombe 2009, ss. 234-235). Våra 

respondenter ansåg att tolk inte var nödvändigt vilket vi även fick bekräftat i 

intervjusituationen där språket inte utgjorde ett hinder utan samtalet flöt på bra. 

Vi genomförde intervjuer med fem ensamkommande ungdomar, varav vi intervjuade en 

ungdom enskilt och de övriga ungdomarna två och två. I intervjusituationen där vi intervjuade 

två ungdomarna tillsammas valde vi att ställa en fråga och sedan låta båda ungdomarna svara 

var och en för sig efter varandra. Anledningen till att två av intervjuerna genomfördes två och 

två var att ungdomarna önskade detta vilket vi var lyhörda för. Vi ansåg det som fördelaktigt 

om intervjusituationen blev bekväm och trygg. Vi har även reflekterat över nackdelen med 

detta då det kan ha funnits en risk för att varje intervjuperson fick otillräckligt utrymme för att 

utveckla sina resonemang och dessutom att ungdomarna kan ha påverkat varandra i 

intervjusituationen. Vi genomförde enskilda intervjuer med fyra vuxna aktörer och det ansåg 

vi var fördelaktigt eftersom det gav utrymme för reflektion. 
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För bearbetning av data transkriberade vi intervjuerna för att översätta det inspelade 

materialet till skriftlig form genom att dela upp det inspelade materialet mellan oss. Vi har 

sedan båda lyssnat på samtliga intervjuer för att säkerställa att översättningen har genomförts 

på samma sätt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 197). Vi har sedan båda gått igenom det 

skriftliga intervjumaterialet noggrant ett flertal gånger för att förbereda inför kodning och 

tematisering av vår empiri. Tematiseringen har utgått från våra intervjuguider som vi sedan 

anpassat utifrån syfte och frågeställningar. 

 

4.5  Tillförlitlighet och trovärdighet 
Reliabilitet och validitet kopplas ofta samman med kvantitativ forskning och därför har vi 

istället valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet (Widerberg 2002, s. 

18). Detta val är baserat på att vi instämmer med att det inte går att få en absolut sanning om 

den sociala verkligheten vi undersöker utan att det kan finnas mer än en beskrivning av denna 

verklighet (Bryman 2011, s. 354). 

 

Tillförlitlighet handlar om att andra forskare skulle kunna komma fram till samma slutsatser 

om studien upprepades. Eventuella svårigheter för att trygga tillförlitligheten i vår studie 

anser vi vara att kvalitativa intervjuer kan tolkas och genomföras på olika vis beroende på 

forskaren, och även att intervjupersonerna kan tänkas ge olika svar till olika intervjuare 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). För att säkra tillförlitligheten så långt som möjligt så har 

vi varit sakliga i vår redogörelse för vår studie gällande metod och analys för att 

forskningsprocessen ska vara möjlig att granska (Denscombe 2009, s. 381). Trovärdigheten 

ämnar det vi avser att studera genom att skildra vår teoretiska förståelse och metod på ett sätt 

så att vi på ett korrekt sätt framför det vi vill forska om. För att uppnå trovärdighet har vi 

säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att vår återgivning av 

den sociala verkligheten är så korrekt som möjligt (Bryman 2011, s. 354).  

 

Gällande generalisering utifrån vår studie med kvalitativa intervjuer som metod anser vi att 

intervjuresultaten inte obestridligt kan generaliseras i största allmänhet. En invändning för att 

resultaten inte är möjligt att generalisera är att antal personer som intervjuats i studien är för 

få (Kvale & Brinkmann 2009). Vi hävdar dock att syftet inte är generalisera resultaten 

eftersom vi undersöker vilken betydelse ett specifikt projekt i en kommun har för 

ensamkommande ungdomar och som inte nödvändigtvis är överförbart till andra liknande 
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projekt i andra kommuner och till andra intervjupersoner. Vi instämmer med en humanistisk 

uppfattning om att varje situation är unik på sitt sätt och likaså att varje individ är unik (Kvale 

& Brinkmann 2009, s 280) och då vår studie avser att undersöka människors egna upplevelser 

och förväntningar är generalisering av studien inte vår avsikt. 

 

4.6  Etiska överväganden 
 
Vi som forskare har reflekterat över vad det kan innebära att kategorisera ungdomarna i denna 

studie som ensamkommande ungdomar som om de vore en enhetlig grupp. Vi vill poängtera 

att vi anser att dessa ungdomar inte är en homogen grupp utan att var och en av dessa 

ungdomar som bor i kommunen representerar sig själv och inte enbart kan kategoriseras som 

en ensamkommande ungdom. Det ungdomarna har gemensamt är dock att de medverkar i 

projektet Vimmerbymodellen och eftersom projektet vänder sig just till ensamkommande 

ungdomar i kommunen har vi valt att använda oss av ensamkommande ungdomar i uppsatsen. 

 

Vår forskning har utgått från Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet 

2002). Vi har uppfyllt informationskravet genom att vi innan genomförandet av våra 

intervjuer delade ut informationsbrev där vi presenterade vårt syfte med uppsatsen, de 

metoder som skulle användas samt våra kontaktuppgifter ifall någon hade några funderingar 

kring uppsatsen och intervjuerna. Vi har noga informerat att deltagandet är frivilligt med rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan och haft allas lika värde som utgångspunkt 

genomgående i vårt arbete vilket följer samtyckeskravet. Rättviseprincipen har vi haft i åtanke 

för att respektera människans rätt att bestämma över sig själv och framförallt har vi varit noga 

med att framför att frivillighet och samtyckte till intervjuerna är en självklar rättighet. Vi har 

avidentifierat våra respondenter vilket följer konfidentialitetskravet. Eftersom vi har intervjuat 

involverade aktörer främst från arbetsgruppen i projektet Vimmerbymodellen så kan vi inte 

säkerställa absolut anonymitet. Detta eftersom det är sannolikt att de inte är anonyma 

gentemot varandra. Detta blir inget etiskt dilemma eftersom samtliga respondenter har 

samtyckt till att absolut anonymitet inte är möjligt. Av ungdomarna är anonymiteten säkrare 

eftersom det är många ensamkommande ungdomar som deltar i projektet. Det etiska 

övervägandet gällande intervjuerna med ungdomarna blir emellertid att två av intervjuerna 

genomfördes med ungdomarna två och två och dessa blir därför inte anonyma i förhållande 

till varandra. Under vår uppsatsgång så har det insamlade materialet inte använts till något 
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annat än vårt forskningsändamål samt att efter uppsatsen är godkänd kommer vi förstöra det 

insamlade materialet vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). 

 

4.7  Arbetsfördelning 
Vår uppsats är ett resultat av en gemensam prestation genom hela uppsatsprocessen. Det är 

därmed svårt att redovisa vem som har gjort exakt vad eftersom vi gemensamt har bearbetat 

all text och varit med i uppsatsprocessens alla moment. Vi redovisar här vad vi varit mer eller 

mindre ansvariga för och på vilket sätt. Problembakgrundens upplägg har gjorts gemensamt 

medan Amanda har varit ansvarig för att författa den. Tidigare forskning har vi gemensamt 

arbetat fram och skrivit. Vi har delat upp läsningen mellan oss, men i det stora hela har vi 

båda varit insatta och läst in oss på tidigare forskning. Tina har ansvarat för grundarbetet i 

teoriavsnittet och Amanda har komponerat ihop till en färdig text. I metoddelen har Amanda 

varit ansvarig för metodologiska överväganden, urval och avgränsningar, den kvalitativa 

forskningsintervjun, tillvägagångssätt samt generaliserbarhet. Tina har ansvarat för  

tillförlitlighet och trovärdighet samt etiska överväganden. Arbetsgången är en gemensam 

produkt. Vi har gemensamt bearbetat det insamlade materialet och funnit teman för att 

presentera resultatet. Tina har sammanställt grunddragen för analysen och slutdiskussionen 

och därefter har Amanda varit ansvarig för resultat och analys av de ensamkommande 

ungdomars förväntningar och Tina ansvaret för resultat och analys av de vuxna aktörers 

förväntningar. Referenslistan har vi under arbetets gång framställt gemensamt.  

 

5  RESULTAT OCH ANALYS   
Det empiriska materialet belyser projektet Vimmerbymodellens betydelse för de 

ensamkommande ungdomarnas möjlighet att bygga nätverk och skapa mötesplatser samt på 

vilka sätt ensamkommande är delaktiga i projektet. Resultatet har vi kategoriserat i 

ensamkommande ungdomars förväntningar som en kategori och de vuxna aktörernas 

förväntningar i en annan. Inledningsvis presenteras resultaten från den förstnämnda kategorin 

vilka sedan följs av en analys. Därefter presenteras resultaten i den senare kategorin som på 

motsvarande sätt följs av en analys. I syfte att fånga dynamiken mellan de två delarna görs en 

jämförelse mellan de ensamkommande ungdomarnas förväntningar och de vuxna aktörernas 

förväntningar som diskuteras i en avslutande diskussion. För att fånga respondenternas egna 

beskrivningar återges även citat från intervjuerna. I översättningen från muntligt berättande 

till skriftlig form har språkliga korrigeringar gjorts för att göra det mer begripligt för läsaren. 
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De har gjorts med ambitionen att respondenternas ursprungliga beskrivningar ska behållas i 

största möjliga mån.  

5.1  Ensamkommande ungdomars förväntningar 

5.1.1  Uppfattningar om Vimmerbymodellen 

De flesta ensamkommande ungdomarna känner inte till namnet Vimmerbymodellen vid 

intervjutillfället, och en ungdom använder namnet Vimmerbyprojektet. Samtliga ungdomar 

uppger däremot att de känner till de aktiviteter som projektet har anordnat och att de även 

hade deltagit vid ett eller flera tillfällen. Syftet med Vimmerbymodellen är obekant för de 

flesta ungdomarna men en av ungdomarna menade att syftet med projektet är att lära känna 

fler människor för att komma in i samhället och för att veta hur systemet fungerar i Sverige. 

Vad syftet med projektet är frågade även denna ungdom vid ett första möte med projektet. 

 
De har sagt en integration eller en möjlighet för flyktingbarn eller sådana saker att komma in i 

samhället. Att flyktingbarn eller ensamkommande barn som kommer hit till Vimmerby, det är bättre 

att skapa en möjlighet för barnen att ha roligt och lära känna andra människor. 
 

En annan ungdom nämner integration som den största frågan. Att projektet är ett sätt att 

integrera invandrare i det svenska samhället och i Vimmerby. En tredje ungdom säger att han 

tror att Vimmerby satsar mer på ensamkommande ungdomar än vad andra kommuner gör. 

Ungdomarna påpekar även att projektet är nystartat och att de inte har kommit riktigt långt 

ännu. Eftersom projektet är nystartat framför en ungdom att arbetsgruppen för projektet är 

betydelsefull bland annat för att veta vilka som ska ansvara för vad.  

 
Vi har pratat förut om att vi måste ha en arbetsgrupp för att veta vilka som ska jobba med vad och 

med vilka till exempel. Det startade precis så allting är inte klart och man vet inte allting exakt. Varje 

möte kommer en ny kille, en ny människa. 
 

Ungdomarnas uppfattningar om Vimmerbymodellen utgår till stor del från de aktiviteter som 

genomförts och de aktiviteter som är planerade i fortsättningen. De aktiviteter som 

ungdomarna berättar om är olika aktiviteter, såsom fotbollsturnering och matlagning, som 

ungdomarna tillsammans med främst fotbollsspelare från Vimmerby IF:s herrlag deltagit i. 

Ungdomarna talar också om aktiviteter framöver, som att starta ett café och vandrarhem samt 

utföra olika filmprojekt.  
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5.1.2  Vimmerbymodellens betydelse för ensamkommande ungdomar 

Merparten av de ensamkommande ungdomarna framför att det är viktigt att träffa och lära 

känna andra människor. Gällande om Vimmerbymodellen kommer vara betydande för 

ungdomarna i detta avseende menar en av ungdomarna att det kan vara ett bidrag och att det 

är bättre än ingenting. Några av ungdomarna säger att det är viktigt att lära känna andra 

människor för att veta hur det fungerar i det svenska samhället. En ungdom betonar vikten av 

att lära sig det svenska språket för att kunna kommunicera med andra. Ungdomen säger att 

språket är en trygghet för att våga ta kontakt med andra människor och vara i gemenskapen 

och inte stå utanför den. En annan ungdom uttrycker att Vimmerbymodellen har betydelse för 

att lära sig hur svenska tänker och om beteenden. Ytterligare en ungdom framhäver att det kan 

handla om allting, så som matvanor exempelvis.  

 

För att man lever lättare. Det går inte att man går i skolan, är hemma, går i skolan, är hemma. Vad 

tänker svenskar till exempel? Och hur beter de sig? När man hälsar måste man då hälsa eller inte till 

exempel. Det är viktigt. Jag är muslim och om jag sitter hemma och hemma träffar jag aldrig någon 

tjej eller man. Ska jag då skaka hand med dem eller inte? I vår religion är det förbjudet. Ska jag göra 

det eller inte?  

 

Fördomar är också något som de ensamkommande ungdomarna är medvetna om, och en 

ungdom säger att det i tidningar skrivs dåliga saker om invandrare och att det därför är viktigt 

att vara med i aktiviteter för att träffa nya människor och lära känna människor. En annan 

ungdom talar om fördomar som finns i samhället, exempelvis fördomar om att invandrare inte 

vill arbeta. Denna ungdom anser att det är något positivt att vara med i projektet för att 

exempelvis visa att alla vill arbeta, men att alla inte har den möjligheten. 

 

De flesta ungdomar framför att Vimmerbymodellen är betydande för att det är roligt att göra 

aktiviteter tillsammans med andra. En ungdom säger att det inte alltid finns saker att göra 

hemma och då är det roligt att vara med i exempelvis en förening. Några ungdomar talar om 

att det är viktigt att komma fram i samhället och lära känna människor för att på så sätt skapa 

möjligheter i framtiden. En ungdom nämner också betydelsen av att veta vart man ska vända 

sig i olika sammanhang, till exempel om man vill idrotta eller engagera sig i politik. En annan 

ungdom framför också att det är betydande för ensamkommande ungdomar att träffa 
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människor för att på så sätt öppna dörrar och skapa möjligheter i framtiden som exempelvis 

möjligheter till arbete.  

 

5.1.3  Betydelsen av nätverk och mötesplatser för ensamkommande ungdomar 

Mötesplatser är det som de flesta av ungdomarna relaterar främst till på frågan om nätverk 

och mötesplatser betydelse. Ungdomarna uppfattar mötesplatser som något positivt, 

exempelvis att lära känna människor. En ungdom talar om den goda känslan som uppkommer 

i mötet med andra människor och uttrycker att det är viktigt att vara social, träffa vänner och 

hitta kontakter. Några av ungdomarna uppger att erfarenhet är något som mötesplatser kan ge 

då man lyssnar på andra människor och gör nya saker “kanske man får lite erfarenhet också 

sånt man inte gjort innan eller tidigare så kanske man får lite erfarenheter om man lyssnar på 

andra vad de säger och så där”. En ungdom understryker att språket också är en viktig del som 

kan utvecklas i möten med andra människor.  

 

Mötesplatser som ungdomarna ger exempel på är bland annat allaktivitetshuset “Fabriken” i 

Vimmerby där det finns möjligheter att träffa andra barn och ungdomar. Ungdomarna ger 

även exempel på andra mötesplatser där man träffar människor i olika åldrar. En ungdom 

framhåller att mötesplatser betyder olika för människor och han uppger att skolan är den 

mötesplats som är viktigast för honom. Det är en ungdom av de fem vi intervjuat som även 

använder ordet nätverk. Ungdomen uppger att skapande av nätverk tar tid och att det finns 

begränsade möjligheter. Denna ungdom berättar även om att de ensamkommande 

ungdomarna som går på Introduktionsprogrammet på Vimmerby gymnasium inte träffar så 

många elever från de andra gymnasieprogrammen och reflekterar över att det finns ett behov 

av att eleverna ska mötas på något sätt. Ungdomen föreslår att någon aktivitet borde anordnas 

för att eleverna just ska mötas och lära känna varandra vilket ungdomen anser att 

Vimmerbymodellen skulle tänkas bidra till.  

 

En ungdom uppger att han är nöjd med livet som det är nu. Ungdomen framför att svårigheten 

handlar om att integreras i samhället, att komma till ett nytt och främmande land gör det svårt 

att komma in i samhället. Ungdomen talar om att det först handlar om att komma i en grupp i 

skolan, och att det sedan sträcker sig till att handla om att komma in i samhället som helhet. 

Ungdomen beskriver dessutom önskan om att få ytterligare kontakter med andra människor. 

Ungdomen säger att han känner många invandrare och uttrycker en vilja om att få kontakt 

med svenska ungdomar.  
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De flesta av ungdomarna berättar att Vimmerbymodellen redan bidragit till att lära känna 

många olika människor. Några av dessa kände ungdomarna sedan tidigare, som exempelvis 

personalen från boendeverksamheten. En ungdom uppgav att han genom att delta i 

Vimmerbymodellen har fått nya kontakter. En annan ungdom menar också på att projektet 

kommer bidra till att människor från olika länder kommer lära känna varandra. Han 

framhåller även att det är självklart att unga människor ska ha ett bra arbete och en bra framtid 

och att han är en av de unga som önskar detta. Ungdomen menar också på att allt hänger 

samman vare sig det handlar om arbete eller kärlek. Ungdomen uttrycker även värderingar 

som är betydelsefulla så som alla människors lika värde och att alla människor är bra. 

 

Människor är som sagt beroende av varandra. Utan dig och mig är det ingenting. Om vi hjälper 

varandra och det är därför vi ska träffas och lära känna varandra och bygga en bra framtid. Det 

handlar om jobb, kärlek och allting. De hänger ihop och det är självklart att genom kontakt med andra 

kan man skapa olika aktiviteter, jobb och träffa nya människor. Det är självklart att när man träffar 

nya människor så kommer det hända saker. Det är självklart att alla ungdomar ska ha ett bra jobb och 

bra framtid och jag är en av dem som önskar detta.  

 

5.1.4  Ensamkommande ungdomars delaktighet 

Ungdomarna berättar att de har blivit delaktiga i projektet och aktiviteter genom att personal 

från boendeverksamheten informerat ungdomarna, via e-mail och genom att sprida 

informationen till varandra. En ungdom framför att alla som var intresserade kunde vara med 

på de aktiviteter som har anordnats. Motivet till ungdomarnas deltagande i 

Vimmerbymodellen nämner några av ungdomarna är att skapa möjligheter och öppna dörrar 

för nyanlända ensamkommande ungdomar.  

 

Det var vi som kom till Vimmerby och vi har  huvudrollen kan man säga. Vi ska försöka öppna 

dörrarna för andra som kommer snart och för de som är nya här för att de ska få möjlighet att känna 

sig välkomna av människor. Det är jätteviktigt att vi ska hänga med dem, vara med i olika aktiviteter 

som exempelvis spela fotboll och träffa nya människor och lära känna dem. Det är jätteviktigt tycker 

jag. 
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En ungdom framhåller att det han kan vara delaktig i är att vara med och påverka och fostra 

andra ensamkommande ungdomar. Ungdomen säger att han känner sina landsmän, 

exempelvis hur de tänker och vad de behöver och att han därför genom sitt deltagande i 

Vimmerbymodellen kan skapa möjligheter för andra ensamkommande ungdomar och för dem 

att bli delaktiga. Flera ungdomar uttrycker en självklarhet att vara med och särskilt så länge 

som ungdomarna bor kvar i Vimmerby.  

 

Samtliga ungdomarna är positivt inställda till att delta i projektet fortsättningsvis. 

Ungdomarna berättar om aktiviteter framöver som exempelvis att starta en caféverksamhet 

och vandrarhem till sommaren samt filmprojekt. Ungdomarna säger att planen är att driva 

caféverksamhet i två veckor till att börja med för att se hur det går och om det går bra kommer 

de arbeta vidare med det. Två av ungdomarna talar om det ansvar som följer. En av 

ungdomarna framhåller att ansvaret inte känns jobbigt utan ser det positiva. 
 

Jag tänker om ett år. Nästa år för jag är bara här ett år. Vidare har jag inte tänkt så mycket hur det 

kommer bli i framtiden. Men vi kommer att köra på prov i två veckor och om det går bra så finns det 

säker någon som tar över ansvaret och jobbar vidare med det. Ansvaret känns inte jobbigt. Det känns 

stort med inte jobbigt. Man vet att det här är ett positivt steg så man tänker mer på det positiva än det 

negativa och det gör att ansvaret inte känns lika jobbigt. 

 

En annan ungdom framhåller att det behövs utbildning, erfarenhet och kontakter för att 

ungdomarna ska kunna ansvara för projektet så småningom. Vidare säger ungdomen att det 

behövs mycket, exempelvis för att vara ledare i en grupp så behövs utbildning och erfarenhet. 

Ungdomen säger att aktiviteter som fotboll och matlagning däremot inte är svårt. En annan 

ungdom säger att det är viktigt att se till vad alla andra tycker, att det är viktigt att alla 

bestämmer tillsammans om exempelvis vilka aktiviteter som ska anordnas. Ungdomen 

framför också att det som hittills har varit intressant för ungdomarna är idrottsaktiviteter men 

att han i framtiden kan tänka sig andra aktiviteter.  

 

5.1.5  Analys av ensamkommande ungdomarnas förväntningar 

Med stöd i de teoretiska perspektiven och tidigare forskning analyseras här de ensamkommande 

ungdomarnas förväntningar på projektet Vimmerbymodellen avseende skapande av nätverk 
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och mötesplatser och vilken betydelse projektet Vimmerbymodellen har för ensamkommande 

ungdomar samt de ensamkommande ungdomarnas delaktighet i projektet.  

 

Ungdomarnas uppfattningar utgår främst från erfarenheter av de aktiviteter som de varit 

delaktiga i och förväntningar på de som är planerade i framtiden. Merparten av de 

ensamkommande ungdomarna framför att det är viktigt att träffa och lära känna andra 

människor. Vad tidigare forskning beträffar, bland annat i Hessles (2009) avhandling, så visar 

resultatet att det i ensamkommande barns informella nätverk finns få personer från 

majoritetsbefolkningen. I studien av Wallin och Ahlström (2005) så visar även deras resultat 

att ensamkommande barn som inte har sina familjer i Sverige har byggt upp nya nätverk som 

främst består av vänner från sin egna etniska grupp. Utifrån studiens resultat framkommer det 

att de ensamkommande ungdomarna redan har lärt känna nya människor i samband med 

Vimmerbymodellen, bland annat svenska ungdomar från fotbollsföreningen och människor i 

olika åldrar. På detta sätt visar vårt empiriska material att Vimmerbymodellen kan vara ett 

bidrag till att komma in i samhället och skapa nätverk med andra människor även utanför den 

egna etiska gruppen. Hessle (2009) liksom Wallin och Ahlström (2005) beskriver sociala 

nätverk som betydelsefulla för ensamkommande ungdomar och Hessle (2009) beskriver 

sociala nätverk som sociala relationer. Utifrån de ensamkommande ungdomarnas 

förväntningar är sociala relationer viktiga för att skapa en möjlighet att lära sig hur samhället i 

Sverige fungerar och hur människor tänker och beter sig. Det kan tolkas utifrån vad Cooley 

(1981) beskriver om att människans identitet och medvetande blir till, består och omskapas i 

förbindelse och samspel med andra människor. Utifrån detta är ungdomarnas samspel med 

andra människor av stor vikt och begreppet spegeljaget blir centralt. Cooley (1981) beskriver 

att bilden vi har av oss själva formas utifrån hur vi tror att andra ser på oss och vår självbild 

kommer antingen att förstärkas eller försvagas utifrån hur vi sedan tror att andra ser på oss. 

Vimmerbymodellen skapar inte bara en möjlighet till nya sociala relationer och nätverk utan 

kan även ge upphov till att ungdomarna får möjlighet till nya mänskliga speglar i 

omgivningen. Detta beskriver Franzén (2001) som viktigt då de ensamkommande 

ungdomarna har förlorat många av sina speglingsmöjligheter i och med flykten till Sverige. 

En ungdom framför också att det är viktigt att vara social och ta del av andra människors 

kunskap och erfarenheter vilket också kan skapa en identitet genom att ungdomarna speglar 

sig i andra människor.  
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Mötesplatser betraktas av de ensamkommande ungdomarna som något positivt, både för att 

lära känna nya människor och finna kontakter samt en möjlighet att träffa olika människor i 

olika åldrar. En ungdom framför också att projektet kommer att bidra till att människor från 

olika länder kommer att lära känna varandra. Detta kan tolkas utifrån Robert Putnams teori 

om överbryggande socialt kapital. Det överbryggande sociala kapitalet bygger broar mellan 

individer och grupper och förenar människor med olika bakgrund, etnicitet, ålder med flera 

(Putnam 2006). Det överbryggande sociala kapitalet kan också skapa bredare identiteter och 

mer omfattande ömsesidighet än det sammanbindande (Putnam 2006). Utifrån vad som 

framkommer av de ensamkommande ungdomarnas förväntningar kommer 

Vimmerbymodellen att verka överbryggande mellan människor och grupper. En ungdom 

nämner integration som den största frågan. Att projektet är ett sätt att integrera invandrare i 

det svenska samhället och i Vimmerby. Utifrån Putnams resonemang om överbryggande 

socialt kapital så skulle Vimmerbymodellen kunna bidra till en ökad integration genom att 

broar byggs mellan ensamkommande ungdomar och människor i det lokala samhället i 

Vimmerby.  

 

Det empiriska materialet visar även på att Vimmerbymodellen kan ha betydelse för samhället 

som helhet. Detta både genom att broar byggs mellan människor som sammanbinder 

samhället i stort utifrån vad Putnam (2006) beskriver men även utifrån Cooley (1981) som 

betonar samhället som en oskiljaktig enhet där människor är en social varelse i behov av 

andra människor. Detta framkommer av resultatet då en ungdom framför vikten av att 

människor lär känna varandra för att skapa en bra framtid tillsammans. Enligt Putnam (2001) 

är normer viktiga beståndsdelar för att upprätthålla nätverk och den viktigaste normen som 

framträder enligt Putnams resonemang är normen om ömsesidighet. Av ungdomarnas 

beskrivningar framträder människors beroende av varandra och det kan tolkas som denna 

norm. Normer som förstärker förtroende och tillit människor emellan underlättar även 

samarbete där mål kan uppnås som annars inte hade varit möjligt att uppnå (Putnam 2001). 

Av resultatet framkommer att människor tillsammans kan skapa möjligheter. Detta kan tolkas 

utifrån vad Askheim och Starrin (2007) beskriver som kollektiv empowerment där en grupp 

människor kan åstadkomma mycket mer genom att gruppen tillsammans kan mobilisera kraft 

för att uppnå sina mål. 

 

Av resultatet framkommer att de ensamkommande ungdomarna är medvetna om fördomar 

som finns i samhället. Enligt ungdomarna är delaktighet i Vimmerbymodellen ett sätt att 
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förebygga de fördomar som finns. Detta kan tolkas utifrån vad Askheim (2007) beskriver som 

etablering av motmakt där ungdomarna är medvetna om sin egen livssituation och de 

samhälleliga strukturella förhållandena. Genom att vara delaktig i Vimmerbymodellen 

etableras utifrån detta resonemang en motmakt för att förändra de fördomar som finns i 

samhället. Detta kan även tolkas utifrån Putnams teori om överbryggande socialt kapital där 

Vimmerbymodellen skulle kunna bidra med att fördomar elimineras genom att verka 

överbryggande mellan individer och grupper oavsett ålder, kön, etnicitet, levnadsätt eller vad 

det än kan vara.  

 

De flesta ungdomar framför att Vimmerbymodellen är betydande för att det är roligt att göra 

aktiviteter tillsammans med andra. En ungdom säger att det inte alltid finns saker att göra 

hemma och då är det roligt att vara med i exempelvis en förening. Enligt Putnams 

resonemang utvecklar människor stark tillit och sociala normer om ömsesidighet genom att 

delta i föreningar och organisationer. Föreningslivets betydelse för att bygga sociala nätverk 

ger alltså även förtroende för människor som det inte finns starka band emellan (Putnam 2011 

s. 32). En ungdom nämner också betydelsen av att veta vart man ska vända sig i olika 

sammanhang till exempel om man vill idrotta eller engagera sig i politik. Detta kan tolkas 

utifrån vad Swärd och Starrin (2007) beskriver om empowerment där ensamkommande 

ungdomar i detta sammanhang får makt och kontroll i sitt egna liv genom att de vet vart de 

kan vända sig. Det kan även tolkas utifrån vad Putnam (2006) beskriver som det sociala 

kapitalets individuella sida där individer knyter band som är förmånligt för det egna intresset.  

 

Att lära känna nya människor och få kontakter framhäver de ensamkommande ungdomarna är 

viktigt för få erfarenheter och kunskap, lära sig det svenska språket och för att komma in i det 

svenska samhället. En ungdom uppger språket som en viktig del för att kunna kommunicera 

med andra och för att känna trygghet med att ta kontakt med andra människor. I Wallin och 

Ahlströms (2005) studie framkommer att språket hade betydelse för livskvalitén hos 

ensamkommande barn vilket kan liknas med vad som framkommer i vår studie. En ungdom 

säger att språket är betydelsefullt för att kunna kommunicera med andra och inte stå utanför 

gemenskapen. De ensamkommande ungdomarna framför även att de skulle vilja ha fler 

svenska vänner vilket överensstämmer med studien av Wallin och Ahlström (2005) där 

deltagarna i deras studie uppgav att de hade lite kontakt med människor från 

majoritetsbefolkningen och ville ha en sådan relation för att utveckla det svenska språket. 

Gruihter och Rijkschroeff (2005) skriver om att ensamkommande barn ofta saknar informella 
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och formella nätverk och studien visar att de ensamkommande ungdomarna som deltagit i 

kursen hade utvecklat informella nätverkskontakter. Av de ensamkommande ungdomarnas 

förväntningar tolkar vi det som om Vimmerbymodellen kommer att bidra med både 

informella och formella nätverkskontakter. En ungdom framför bland annat att det är viktigt 

att vara social, träffa vänner och hitta kontakter. Vimmerbymodellen skulle därför kunna 

tänkas bidra med att både informella kontakter så som vänner och även kontakter av mer 

formell karaktär.  En ungdom påpekar också att det är betydande för ensamkommande 

ungdomar att träffa människor för att på så sätt öppna dörrar och skapa möjligheter i 

framtiden som exempelvis möjligheter till arbete.  Håkansson (2011) skriver om att ett större 

nätverk leder till bättre möjligheter att få jobb vilket även är de förväntningar de 

ensamkommande ungdomarna har att nya nätverk och mötesplatser ska leda till i framtiden. 

 

Även Beirens et al. (2007) lyfter fram vikten av att ha sociala nätverk för flyktingar och 

asylsökande genom att ge både praktisk och emotionellt stöd för att underlätta integration i 

samhället. Forskarna beskriver att barn och ungdomar bygger sociala nätverk med vänner från 

skolan som de sedan umgås med efter skolan och i aktiviteter på helgerna. I en studie av 

UNHCR (2010) framkommer däremot att några av de ensamkommande barnen från 

Afghanistan var missnöjda med interaktionen med svenska elever och att den bristande 

interaktionen var ett hinder för att lära sig språket, kulturen och samhället. Mot bakgrund av 

tidigare forskning uppmärksammar vi vad en av respondenterna framför om att de 

ensamkommande ungdomarna som går på Introduktionsprogrammet på Vimmerby 

gymnasium inte träffar så många elever från de andra gymnasieprogrammen och föreslår att 

Vimmerbymodellen skulle kunna bidra till att eleverna ska mötas på något sätt.  

 

Ett av motiven till ungdomarnas deltagande i Vimmerbymodellen är att skapa möjligheter och 

öppna dörrar för nyanlända ensamkommande ungdomar. Detta kan tolkas utifrån vad 

Askheim och Starrin (2007) skriver om att empowerment inbegriper egenskaper och fenomen 

såsom socialt stöd, delaktighet, stolthet, kompetens, självtillit med flera. De ensamkommande 

ungdomarna uppvisar att de kommer att utgöra ett socialt stöd för nyanlända ungdomar som 

kommer till Vimmerby och även att de genom att vara delaktiga också kommer att få andra 

ensamkommande ungdomar delaktiga genom att företräda dem. Swärd och Starrin (2006) 

framför att ökad makt för en individ inte behöver innebära mindre makt för en annan vilket 

passar in på vad ungdomarna uttrycker. Vi tolkar det som att respondenterna i och med sitt 

deltagande i Vimmerbymodellen får makt och inflytande vilket de kan överföra till nyanlända 
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ungdomar. Detta kan också tolkas som den kollektiva empowerment som Askheim och 

Starrin (2007) beskriver nämligen att ensamkommande ungdomar som grupp tillsammans kan 

åstadkomma mycket mer och mobilisera kraft för att uppnå sina mål än vad varje enskild 

individ skulle kunna göra.  

 

En ungdom uppger att det behövs utbildning, erfarenhet och kontakter för att ungdomarna ska 

kunna ansvara för projektet så småningom. Askheim och Starrin (2007) beskriver att 

empowerment handlar om att få ingång aktiviteter och processer som kan förbättra individers 

kunskap och erfarenhet. Utifrån vad ungdomen framför är det kunskap och erfarenhet som 

krävs för att de ensamkommande ska kunna ta ett större ansvar.  

 

5.2  Vuxna aktörers förväntningar 

5.2.1  Uppfattningar om Vimmerbymodellen  

Samtliga respondenter framför att integration är det främsta målet med projektet 

Vimmerbymodellen. En respondent säger att målet med projektet är att integrera 

ensamkommande ungdomar i det svenska samhället.  

 
Målet är att integrera de här ungdomarna i det svenska samhället kan man säga eller i Vimmerby till 

att börja med iallafall. Sedan vet ju inte vi riktigt hur stort det här kommer att bli. Vi vet inte alls var 

vi hamnar men det är lite det som är projektets grej.  
 

En respondent framhäver att Vimmerbymodellen arbetar med integration genom utbyte av 

erfarenhet och kunskap samt att människor genom projektet integrerat varandra eftersom de 

har synts tillsammans. När det gäller Vimmerbymodellen beskrivs även ömsesidigheten som 

betydelsefullt. En respondent menar att det är viktigt för deltagare i projektet att förstå vad 

projektet går ut på och här framhåller respondenten att projektet handlar om att man behandlar 

varandra med respekt. 

 
Hur skapar vi och hur tar vi del av andra kunskaper? Hur får vi ut det optimala av andra varelser 

oavsett om man kommer från det landet eller den orten? Det handlar om synen på varandra och ta 

tillgoda på kunskaperna vi har och i det vi gör. För mig är det ju mötet med människor, synen och 

respekten för varandra. Alltså vi har ju integrerat varandra för vi har ju synts tillsammans. I olika 

former. Inte bara utbytet med varandra utan vi integrerar också kunskapen för vi använder dem. Det 

spelar ju ingen roll om du inte kan språket ordentligt så har du ju säkert någon kunskap. 
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En annan respondent berättar att det handlar om integration för invandrare och att projektet är 

riktat för ensamkommande ungdomar. Respondenten framför att nationalitet inte har 

betydelse utan att alla är välkomna. Respondenten betonar att det är betydelsefullt att 

ensamkommande ungdomar får möjlighet att se framtidsmål, få komma ut i samhället och 

vara bra medborgare. Vidare menar respondenten att Vimmerbymodellen inte enbart handlar 

om fotboll utan att målet är att få ut ungdomarna i samhället och bygga nätverk bland annat 

gentemot näringslivet, företag och föreningar. En annan respondent talar också om 

föreningslivets betydelse där föreningslivet är en viktig del för att ungdomarna ska ha en 

meningsfull sysselsättning och att det även är ett bra sätt att få vänner genom. I detta 

sammanhang säger respondenten att Vimmerbymodellen är ett sätt för en ideell förening att 

arbeta för samhället och göra något samhällsnyttigt. Samhället som helhet framstår som en 

viktig del av projektet och en respondent framhåller att samhället är det viktigaste. En annan 

respondent säger att Vimmerbymodellen har grundats utifrån den samhällssituation som 

återfinns idag och framför att det är betydelsefullt med fostran och synen på varandra. Ett 

problem som respondenten lyfter är att man många gånger missar ungdomar som vill något.  

 
Det blir en samhällsfråga på något sätt. Jag ser inte ekonomi eller någonting jag ser en fortsättning, 

framförallt ser jag ett mål med projektet att vi ska se varandra mer i samhället. Det är väl det jag 

tänker på mest. Jag ser inte just Vimmerby IF att det måste vara det utan samhället och 

samhällsfrågorna. Fostran och synen på varandra det är det jag ser med projektet. Framförallt att en 

förening kan kliva in och göra något samhällsnyttigt på det sättet. Jag tror att det är en fostran i en 

förening att få göra så. En fostran bland killarna att man måste lära sig vissa saker. Ett mål är att vi 

ska ge och ta, ge varandra och lära oss av varandras kunskaper givetvis. Men målet är ju på ett sätt att 

göra ett helt samhälle delaktigt, framförallt om man nu har ett projekt som kretsar runt 

ensamkommande så får man väl se till att klara att ta emot dem i samhället. Dem är ju ett tråkigt ord 

men oss överhuvudtaget. Så att vi gör något gemensamt och att det blir vi. 
 

Några av respondenterna framhäver den kunskap som de ensamkommande ungdomarna har 

och att de ensamkommande ungdomarna är ungdomar som har fått kämpa. En respondent 

framför hur viktigt det är att umgås med människor med olika ursprung och att det är viktigt 

att se att alla inte har det lika. Respondenten säger att de svenska ungdomarna i Vimmerby 

IF:s fotbollslag har mycket att lära sig av de ensamkommande ungdomarna. Respondenten 

säger ”De vi möter är de mest kraftfulla. Killarna som vi jobbar med i projektet är ju helt 

fantastiska. De kan ju lära oss hur mycket som helst, sitter på en enorm kraft. De har ju mer 

kraft mer än många andra”. 
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5.2.2  Vimmerbymodellens betydelse för ensamkommande ungdomar 

Det framkommer från en respondent att projektet är för nytt för att ungdomarna ska förstå vad 

projektet innebär men tror att tätare aktiviteter gör att projektet når ut bättre till de 

ensamkommande ungdomarna. Aktiviteter som har genomförts inom projektet är bland annat 

de storträffar som anordnats och filmteamet som har arbetat med olika uppdrag. Kommande 

aktiviteter som respondenterna beskriver är att starta café och vandrarhem, studiebesök, 

filmprojekt samt övningskörning. På frågan om vad aktiviteter betyder för de 

ensamkommande ungdomarna så framför en respondent att ungdomarna tycker att det är 

roligt. Respondenten ger exempel på att deltagandet i aktiviteterna gör att man förstår 

varandra på ett annat sätt då man gör samma sak och strävar efter samma mål. Respondenten 

säger dessutom att det är viktigt för de ensamkommande ungdomarna att delta i aktiviteter för 

att träffa andra utomstående och komma ut i samhället och delta. 

 
Och jag tror egentligen att de mår bra att liksom vara ifrån de på boendena också och få träffa nån 

annan utomstående just och att vi kan ha något gemensamt. Och att de slipper de här de alltid ser och 

träffar nån vanlig Svensson typ.   

 

Respondenterna framhåller att Vimmerbymodellen främst kommer att bidra med att nya 

möjligheter skapas och nya möten i livet. En respondent framför Vimmerbymodellens 

betydelse för att hjälpa de ensamkommande ungdomarna att bygga upp ett kontaktnät för att 

ungdomarna ska veta vart de kan vända sig och för att få en helhetsbild av det svenska 

samhället. Respondenten poängterar att ungdomarnas deltagande i Vimmerbymodellen ska få 

ungdomarna att lägga märke till att det inte bara är skolan som är en mötesplats utan att de 

kan komma ut i samhället på många olika sätt. Samma respondent betonar även språkets 

betydelse för att de ensamkommande ungdomarnas självförtroende och menar att 

Vimmerbymodellen kommer bygga ett självförtroende hos de ensamkommande ungdomarna. 

Respondenten framför att lära sig språket och därigenom få ett självförtroende leder till en 

trygghet och att ungdomarna vågar ta för sig mer. Samma respondent skildrar vikten av att de 

ensamkommande ungdomarna behåller sin identitet och därför är det viktigt att vara lyhörda 

för vad ungdomarna vill få ut av projektet. 

 
Man ska inte glömma där man kommer ifrån. Att man behåller sitt själv...vad säger man... identitet. 

Att man inte försöker vara någon ny. Men ändå man ska vara mottaglig för nya idéer. Att man inte 

ska vara inrotad i bara jag. Man måste ha öppet sinne. Och när man har det så träffar man hur mycket 
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människor som helst och träffar man nya människor kommer man ut i samhället. Och då blir man 

introducerad till nya saker. 

 

5.2.3  Betydelsen av nätverk och mötesplatser för ensamkommande ungdomar 

Samtliga respondenter framhåller att nätverk har betydelse för ensamkommande ungdomar. 

En respondent framhåller att det är mode att prata om nätverk i Sverige idag, och ser nätverk 

som något positivt och att ett större nätverk gör en individ starkare. Respondenten framhåller 

att kraftfulla nätverk är viktigt för alla på något vis och särskilt för ensamkommande 

ungdomar som kommit till Sverige ensamma. En annan respondent framför även att de 

ensamkommande ungdomarna behöver bygga nätverk för allt. En tredje respondent säger att 

ensamkommande ungdomar bygger nya nätverk genom nya möten, genom att göra bra ifrån 

sig och visa sig ambitiösa. Respondenten framhåller att nätverket för ensamkommande 

ungdomar på detta vis kan bli oändligt och att Vimmerbymodellen är en byggsten just för 

ensamkommande ungdomars möjlighet att bygga nätverk.  

 

En av respondenterna anser att det sociala nätverket är det viktigaste för ensamkommande 

ungdomar även om det inte leder till arbete. Sociala nätverk är viktigt för att träffa nya 

människor och för att på ett bra sätt föras in i kulturen. 

 
Det sociala nätverket tycker jag ändå är det viktigaste. Även om det inte leder till ett jobb. Att de 

kommer ut och träffar andra människor och blir inkastat i kulturen på ett bra sätt. Särskilt om det är 

något de är intresserade av. Och kanske lära sig snabbare. Sociala nätverk tycker jag är viktigast 

faktiskt. Sociala nätverk kan vara en arbetsplats med och då skaffar man sig ett annat socialt nätverk 

än det man har. Då är man tvungen att skaffa sig ett nytt socialt nätverk. Och som ni säkert vet i 

skolan känner man ingen och man är tvungen att skaffa sig ett socialt nätverk och hoppas att det 

funkar. Det gäller alla. 

 

Gällande mötesplatser framhåller några av respondenterna att det i samhället finns ett behov 

av fler mötesplatser. En respondent säger att fler mötesplatser skapar fler möten mellan 

människor och där människor synliggör varandra. Vidare framhåller respondenten att 

mötesplatser är betydelsefulla då det ur dessa nätverk ger upphov till erfarenhetsutbyte genom 

att människor tar del av varandras kunskap. Respondenten menar också att hela samhället är 

ett nätverk och att det är viktigt att människor hittar respekten och förståelse för varandra.  
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Hela samhället är ju ett nätverk. Det tror jag faktiskt att hela näringskedjan alltså från unga till gamla 

från gamla till unga på något sätt är ett nätverk. Vi har behov av varandra. Vi måste hitta respekten 

för varandra. Är vi från olika kulturer måste vi hitta den förståelsen och respekten för varandra. Det 

är väl ett nätverk hela samhället. 

 

En respondent säger att ensamkommande ungdomar önskar kontakt med svenska ungdomar 

vilket respondenten menar inte alltid är helt enkelt. Respondenten menar att 

Vimmerbymodellen kan bidra till denna kontakt samt att projektet kan bidra till något som 

bryter ungdomarnas vardag. En respondent uttrycker sina förhoppningar inför framtiden om 

att projektet ska leda till större möjligheter. Respondenten säger att det är viktigt för 

ensamkommande att bygga ett nätverk för att kunna skapa större utbildnings- och 

arbetsmöjligheter. 

 
Ja men de kan ju bidra med hur mycket som helst. Jag har ju sagt det flera gånger egentligen. Sen är 

det ju så att projektet kan  bidra till lite och på något sätt att öppna. Jag har ju något mål eller jag ska 

ju inte ha nått individuellt mål men man drömmer ju om arbetsmarknaden. Man drömmer ju om att 

projektet ska leda till större möjligheter än att bara få mötas. Alltså många av de här grabbarna sitter 

ju på en otrolig kraft och utbildning. Nu är det ju inte färdigutbildade men för mig ä de väldigt 

kunniga. Så på något sätt ska det leda till att bygga nätverk och kunna skapa större 

utbildningsmöjligheter större arbetsmöjligheter får visa upp sig och sitt kunnande på något sätt. 

 

En respondent säger att det skulle vara svårare för de ensamkommande ungdomarna bygga 

nätverk utan Vimmerbymodellen och säger att personalen på boenden skulle stötta de 

ensamkommande i detta men att de skulle vara ensamma i arbetet. Ytterligare en respondent 

påpekar att det skulle vara svårt att få igång nätverksskapande på egen hand. Detta eftersom 

Vimmerby IF framstår som ett viktigt varumärke och att det på sätt blir lättare att bygga 

nätverk genom projektet. En tredje respondent uttrycker att det genom projektet skapas 

möjligheter för ensamkommande ungdomar i deras framtida liv. På frågan om det finns 

eventuella hinder för nätverksbyggande inom projektet framhåller samtliga respondenter att 

projektet främst kommer bidra till nya möjligheter och nya möten i livet. En respondent säger 

att det enda hindret är en själv och att det handlar om huruvida de ensamkommande 

ungdomarna vågar och har viljan att ta steget. Några respondenter framhåller att det krävs en 

enorm kunskap vilken kommer att erhållas på vägen och genom att man lär sig av varandra. 

En annan respondent framhåller okunskap som ett potentiellt hinder men att det är 

överkomligt.  
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5.2.4  Ensamkommande ungdomarnas delaktighet 

Ett mål med projektet Vimmerbymodellen är att ungdomarna ska vara delaktiga och ansvara 

för nätverken själva så småningom. En respondent säger att han inte är orolig över 

ungdomarnas delaktighet utan säger att så länge intresset finns så kommer ungdomarna att 

delta i aktiviteterna. En respondent berättar även att två av de ensamkommande ungdomarna 

är ambassadörer och språkrör utåt mot övriga ensamkommande ungdomar i 

Vimmerbymodellen och också förmedlar de ensamkommande ungdomarnas tankar och idéer. 

Respondenten betonar att det är ungdomarnas idéer som drivs och att de på så sätt blir högst 

delaktiga i projektet. En annan respondent redogör vikten av delaktighet och berättar att han 

har sagt till de ensamkommande ungdomarna “kommer inte ni så kommer vi”. Respondenten 

säger att det är viktigt att ungdomarna inte ger upp så lätt utan att ungdomarna förstår att 

deras delaktighet är viktig.  

 
Delaktighet är ju vårt starka ord med sin kunskap sitt tyckande det är ju inget projekt du skapar på två 

huvuden vid ett bord och sen kör man och sänker alla andra utan delaktighet givetvis. Framförallt i 

framtiden kommer de ju vara ännu mer delaktiga för det är de som ska styra och ställa och leda 

projektet. Jag tycker nog att det har varit en utav våra viktigaste tankar att vi aldrig skulle försumma 

deras delaktighet framförallt kunskapen. Vi hade ju inte haft projektet utan att bolla med de smarta 

tankar som de unga har. 

 

En respondent säger att det är viktigt att ge och ta av varandra för att lära sig av varandras 

kunskaper. Det krävs en prestation av alla involverade. 

 
Något som är viktigt är ju att vi ska ställa krav tillbaka det är ju ingen silverbricka, ett projekt för 

afghanska killar det är ju inga bebisar som är här. De har ju mer kraft mer än många andra som jag sa 

när jag träffade dem. De skrattade åt mig och tyckte det var lite häftigt att jag sa det att ni kan ju en 

massa saker… nu jävlar ska det presteras också och det är förhoppningsvis det de vill också. 

 

 

5.2.5  Samverkan 

Samtliga respondenter uppger att samverkan är en viktig komponent för att 

Vimmerbymodellen ska lyckas. En respondent betonar vikten av samverkan mellan kommun 

och ideella föreningar. En respondent berättar att han tycker att alla ska vara engagerade på 

något sätt och att samverkan därför är viktigt för att alla ska vara involverade.   

 

31 
 



För mig är det ju hela samhället för det är ju en skyldighet vi har. För mig ska alla med. Alla ska vara 

engagerade på något sätt. Alla ska känna till modellen. Alla ska ha en viss känsla. Du behöver inte 

delta men du ska ändå veta när man nämner det vad det handlar om. Så att samverkan ska vi se till att 

alla är med och gör på något sätt. Vi har inte råd att inte samverka i vad vi än pratar om. Det spelar 

ingen roll om man jobbar i olika förvaltningar här i kommunen nu så måste alla vara med. Frågan 

berör ju alla tillslut ändå. 

 

De flesta av respondenterna säger att Vimmerby kommun är en stor del i Vimmerbymodellen 

och att projektet är beroende av kommunen. En respondent beskriver projektet som “ett bra 

projekt för allas sidor”. Respondenten hoppas att Vimmerbymodellen ska bli ett kommunalt 

ansvar i framtiden och att vissa blir anställda för att fortsätta arbetet och framförallt att 

ungdomar ska leda detta vidare.   

 

Samtliga respondenter delar uppfattningen att det inte uppstått några direkta hinder i 

samverkan inom projektet. Hur snabbt projektet kan expandera är dock något som skiljer 

respondenternas åsikter åt. En respondent säger att en del vuxna vill ha bråttom framåt och 

vill synas för synandets skull. Däremot säger respondenten att det bara är positivt att 

ungdomarna vill framåt för då visar de att det finns en vilja och en glädje. Respondenten 

förklara att det gäller att “skynda långsamt” och vara medveten om olika uppfattningar som 

råder samt hitta förståelsen för varandra. Två av respondenterna anser däremot att det har tagit 

för lång tid för projektet att komma igång. Ett annat hinder som nämns är de fördomar som 

finns om invandrare och flyktingar och att dessa fördomar kan motverkas genom samverkan i 

projektet.  

 
Det finns lite rädsla för det okända i svenskars natur. Inte alla givetvis men ganska många förens man 

släpper lite på isen att det är ju inte så farligt, smälta det lite. Och jag menar de vi är ju olika här det 

måste man komma ihåg. Även för företagare och såna som inte har något med detta att göra 

överhuvudtaget och se att det kanske inte är så farligt med andra människor som kommer från ett 

annat land framför allt. Folk i Sverige blir ju nervösa när det flyttar in en granne som är dansk kanske 

som ser exakt likadana ut man blir ju jättenervös.  

 

Om ett år ser samtliga respondenter att samhället kommer att ha blivit mer involverat och 

samverkan och förståelsen kommer vara starkare mellan människor. En respondent säger att 

projektets samverkan kommer att blir en inspiration för andra kommuner i Sverige. 

Respondenten säger att politiker som arbetar på riksnivå har varit på besök och redan fått upp 

ögonen för Vimmerbymodellen och dess arbete.  
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Det är spännande att vi ska väcka andra föreningar över gränserna, att vi ska jobba vidare och väcka 

och skapa något redigt spännande över det. Och hur mycket föreningar finns det inte och hur många 

kan inte engagera sig?  

 

5.2.6  Analys av vuxna aktörers förväntningar 

Med stöd i de teoretiska perspektiven och tidigare forskning analyseras här de vuxna aktörernas 

förväntningar på projektet Vimmerbymodellen avseende skapandet av nätverk och 

mötesplatser för ensamkommande ungdomar och vilken betydelse projektet 

Vimmerbymodellen har för ensamkommande ungdomars delaktighet i projektet.  

 

Robert Putnams begrepp överbryggande och sammanbindande sociala kapital hjälper oss i vår 

analys för att tolka hur Vimmerbymodellen kan bidra till skapandet av nätverk och 

mötesplatser för de ensamkommande ungdomarna. En respondent berättar att projektet 

handlar om integration för ensamkommande ungdomar och att alla är välkomna oavsett 

nationalitet vilket kan tolkas som överbryggande socialt kapital. När det gäller 

Vimmerbymodellen beskrivs även ömsesidigheten som betydelsefull vilken är den viktigaste 

normen som förstärker förtroende och tillit enligt Putnam (2006). För respondenterna är 

respekt och förståelse viktigt och att tillvara på kunskaper som människor har. Av vårt resultat 

framkommer att de ensamkommande ungdomarna besitter enorm kunskap och har fått kämpa. 

Respondenterna uppger att ungdomarna är otroligt kraftfulla och att de har mer kraft än 

många andra ungdomar. Vimmerbymodellen kan skapa fler mötesplatser åt ungdomarna som 

leder till fler möten mellan människor, där människor synliggör varandra. Empowerment 

innefattar ordet power som betyder både styrka, makt och kraft och hänför sig till en 

människas makt och kontroll i sitt egna liv (Swärd & Starrin 2006). Utifrån respondenterna 

har de ensamkommande ungdomarna makt och styrka men att projektet är en modell för att ta 

tillvara på denna kraft hos ungdomarna.   

 

Utifrån Putnam (2006) skapar sammanbindande socialt kapital starka band av lojalitet, 

ömsesidighet och solidaritet inom enskilda grupper vilket kan utgöra ett socialt och 

psykologiskt stöd. De ensamkommande ungdomarna i vår studie kan tolkas som en sådan 

grupp. Detta sammanbindande sociala kapital kan även leda till motstånd mot de som inte 

ingår i nätverket och Vimmerbymodellen skulle kunna tolkas som brygga mellan gruppen till 

andra individer och grupper, det vill säga ge upphov till överbryggande socialt kapital. 
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Putnam (2006) framför också att den kollektiva aspekten av socialt kapital är betydande 

genom att de sociala förbindelserna i ett nätverk inte enbart främjar de individer som bygger 

upp dessa utan även tillfaller omgivningen. Utifrån dettta resonemang gynnar inte 

Vimmerbymodellen enbart de som är delaktiga utan kan också kunna främja hela Vimmerby. 

Putnam (2006) redogör att socialt kapital som en samhällelig tillgång har samband med tillit 

och förtroende i ett samhälle. Tillit och förtroende i ett samhälle kan uppstå ur ett nätverk av 

medborgerligt engagemang och normer för ömsesidighet vilket underlättar samarbete. Den 

ömsesidighet som Putnam betonar leder till begreppet reciprocitet som handlar om 

ömsesidiga förväntningar. De vuxna respondenterna har förväntningar och ställer krav på att 

de ensamkommande ungdomarna också ska prestera och att det handlar om att ge och ta.  

En respondent menar att det är viktigt för deltagare i projektet att förstå vad projektet går ut på 

och uppger att förtroendet i projektet skapas genom att alla involverade möts med respekt och 

har förståelse för varandra. Resultatet visar att mötet mellan människor, synen och respekten 

för varandra är betydelsefullt i projektet vilket Putnam (2006) menar är viktiga komponenter 

för att underlätta samarbete.  

 

Respondenterna har förväntningar på att Vimmerbymodellen ska skapa nya kontakter och 

nätverk. Att projektet skapar större möjligheter till nya sociala nätverk för de 

ensamkommande ungdomarna är alla de vuxna respondenterna överens om och ser även 

framtidsutsikter och förhoppningar om att dessa nätverk kan skapa större utbildnings- och 

arbetsmöjligheter. Håkansson (2011) talar om att socialt kapital i form av nätverk minskar 

sannolikheten för arbetslöshet och nätverk som skapas genom Vimmerbymodellen kan tänkas 

få denna effekt. 

 

Franzén (2001) skriver om hur ensamkommande ungdomar genom sin flykt förlorat många 

speglingsmöjligheter. Detta kan även tolkas utifrån Cooley (1981) där han menar att 

spegeljaget, det vill säga att bilden vi har av oss själva, formas utifrån hur vi tror att andra ser 

på oss. Vår självbild kommer antingen förstärkas eller försvagas utifrån hur vi sedan tror att 

andra ser på oss. Utifrån vad respondenten säger är det är viktigt att ungdomarna deltar i 

aktiviteter och träffar andra utomstående vilket kan tolkas som att det är betydande att 

ungdomarna får nya speglingsmöjligheter för att forma sitt medvetande och sin identitet 

(Cooley 1981). En respondent betonar språkets betydelse för att de ensamkommande 

ungdomarnas självförtroende och menar att Vimmerbymodellen kommer bygga ett 
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självförtroende hos de ensamkommande ungdomarna och självförtroende är ett centralt 

begrepp i empowerment. Payne (2008) beskriver empowerment som mål är att minska 

effekterna av personliga och sociala hinder för individer för att människor ska få 

handlingsutrymme och makt i sina liv och att öka självförtroende och förmågan att använda 

denna makt. Respondenten nämner språkliga hinder som behöver övervinnas och att 

Vimmerbymodellen kommer att bygga ett självförtroende bland annat när det gäller språk. 

Detta kan tolkas på så sätt att ungdomarna får större makt i sina liv. Även Askheim och 

Starrin (2005) beskriver att deltagande leder till processer och aktiviteter som kan stärka just 

självförtroende. En respondent framför också att det är viktigt att behålla sin identitet för att 

inte glömma vart man kommer ifrån och behålla sig själv men samtidigt inte vara någon ny 

utan vara mottaglig för nya idéer. Respondenten framhåller att det därför är viktigt att vara 

lyhörda för vad ungdomarna vill få ut av projektet. Beirens et al. (2007) pekar på betydelsen 

av att ha sociala nätverk och att umgås med folk från olika ursprung vilket främjar en känsla 

av tillhörighet, gemenskap och en starkare kulturell identitet.  Respondenterna uppger att 

ungdomarnas deltagande i Vimmerbymodellen bidrar till ett sätt att föras in i kulturen.  

 

Det empiriska material indikerade även att Vimmerbymodellen ska vara för hela samhället. 

En respondent betonande vikten av att deltagarna i projektet gör något gemensamt och att det 

blir “vi”. Detta kan dels tolkas utifrån Cooley (1981) som betraktar individen och samhället 

som två sidor som tillsammans skapar en oskiljaktig helhet och dels utifrån Putnam (2006) 

teori om överbryggande socialt kapital som sammanbinder individer och grupper. 
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6  AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Studien visar att de ensamkommande ungdomarna vill vara delaktiga i projektet 

Vimmerbymodellen för att kunna bidra på olika sätt. Det främsta motivet är att kunna vara 

stödjande för nyanlända ensamkommande ungdomar genom att föra fram deras önskemål och 

göra dem delaktiga. Vimmerbymodellen har som avsikt att ensamkommande ungdomar ska ta 

ansvar för projektet framöver. Vi anser att förutsättningarna för detta finns då ungdomarna 

själva vill vara delaktiga och dessutom stötta andra ungdomar. Studien visar också att 

projektet bygger på ungdomarnas idéer och tankar och att ungdomarna är högst delaktiga och 

har inflytande i utformandet av projektet.   

 

Både de vuxna och de ensamkommande ungdomarna i studien är positiva till att vara med i 

projektet och alla som vill vara med har den möjligheten. Vi ställer oss frågan vad som händer 

med de ensamkommande ungdomars möjligheter i lokalsamhället som inte vill vara delaktiga 

i Vimmerbymodellen. Kommer dessa ungdomar stå utanför nätverken och inte ha samma 

möjligheter som de som deltar? Vi vill understryka att om Vimmerbymodellen ska vara 

frivillig ska det också finnas samma förutsättningar för de som inte vill vara involverade.    

Av studiens resultat framgår att deltagande i projektet förväntas bidra till skapande av nätverk 

och mötesplatser vilket har betydelse för ensamkommande ungdomar. Det som är betydande 

för ungdomarna är att komma in i samhället, lära känna systemet, lära sig språket och lära 

känna olika bland annat med olika bakgrund och i olika åldrar. Detta för att lära sig hur 

svenskar tänker och beter sig och för att ungdomarna ska veta vart de ska vända sig samt för 

att få erfarenheter och kunskap. Ungdomarna har förväntningar på att ett fortsatt deltagande 

kommer leda till ytterligare kontakter och skapa möjligheter inför framtiden. Både de vuxna 

och de ensamkommande ungdomarna har förväntningar på att möjligheter kommer skapas 

som kan leda till arbete och en bra framtid. Om vi blickar framåt så är det intressant att 

diskutera hur Vimmerbymodellen och liknande integreringsarbeten kan främja 

ensamkommande ungdomars chans på arbetsmarknaden. Både tidigare forskning och vårt 

empiriska material visar att ett starkt nätverk leder till större möjligheter till arbete. Därför 

anser vi att det är intressant att undersöka om ett projekt som Vimmerbymodellen är möjligt 

att etablera i flera kommuner för att på ett långsiktigt sätt skapa arbets- och 

utbildningsmöjligheter. 
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Studiens resultat visar även att Vimmerbymodellen är ett bidrag för att skapa sociala 

relationer och bygga nätverk i det lokala samhället. Både de ensamkommande ungdomarna 

och de vuxna framför att sociala relationer är betydelsefulla för ensamkommande ungdomar. 

Det som framförallt betonas är vikten av att lära känna människor. Ungdomarna uppger att 

projektet redan bidragit till nya kontakter och har förhoppningar på att lära känna fler 

människor. Vi har uppmärksammat vad en ungdom ger förslag på vad projektet kan bidra till, 

nämligen att ensamkommande ungdomar som går på Introduktionsprogrammet ska få 

möjlighet att möta elever från andra gymnasieklasser. Mot denna bakgrund anser vi att 

projektet kan ha ungdomens förslag i åtanke inför framtida samarbete och planering. För ett 

långsiktigt och hållbart mottagande anser vi att även skolan är en viktig del i mottagandet av 

ensamkommande barn och ungdomar.   

 

Både de vuxna och ungdomarna uttrycker normer och värderingar som de har förhoppningar 

på att projektet ska präglas av. Studiens resultat visar att de vuxna aktörerna har förväntningar 

på att projektet ska genomsyras av respekt och ömsesidighet mellan människor och ta tillvara 

på varandras kunskaper och hitta förståelsen för varandra. Det som utmärker de vuxnas 

förväntningar är att projektet ska främja hela samhället. Av en ungdom framkommer ett 

liknande resonemang då ungdomen betonar människors beroende av varandra och att det 

krävs en gemensam prestation. Både de vuxna och ungdomarna talar om fördomar i samhället 

som de har förväntningar på att deltagande i projektet ska motverka. Vi anser att projektet 

synliggör de fördomar som finns i samhället och skapar en möjlighet för människor att mötas. 

 

Studien visar att det finns förväntningar på att Vimmerbymodellen kommer bidra till nya 

möten i livet och att nya möjligheter skapas. För att återgå till vår problembakgrund förväntas 

antalet ensamkommande barn öka de närmaste åren och i och med att Migrationsverket har 

större anvisningsmöjligheter så behöver kommuner finna en långsiktig och hållbarhet i 

mottagandet. Vi betraktar projektet som en potentiell modell för att finna ett värdigt 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka hur Vimmerbymodellen har utvecklas och vad 

projektet har lett till efter tre år vilket är projekttiden. Förslag på fortsatt forskning kan vara en 

utvärderingsstudie för att se på vilka sätt ungdomarnas och de vuxnas förväntningar har blivit 

uppfyllda samt om projektet har etablerats och om modellen har spridits till andra 

kommuner.     
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Bilaga 1 

Intervjuguider 

Intervjufrågor för ensamkommande ungdomar 
Inledande frågor 

1.      Hur länge har du bott i Sverige? 
2.      Hur lång tid har du bott Vimmerby/Södra Vi? 
3.      Går du i skolan Vimmerby? Vad studerar du? 
4.      Hur gammal är du? 
5.      Vad gör du på fritiden? Vilka umgås du med på din fritid? 

 
 
Vimmerbymodellen 
6.                                      Berätta, vad vet du om det som kallas Vimmerbymodellen? 
7.                                      Vet du vilka som är med i projektgruppen? 
8.                                      När fick du först höra om Vimmerbymodellen? Hur? 
9.                                      Varför har Vimmerbymodellen skapats tror du? 
10.                                  Vad ser du att du själv kan bidra med i Vimmerbymodellen? 
11.                                  Hur tänker du kring att ungdomar själva ska driva projektet vidare i 
framtiden? 
 
 
Aktiviteter/träffar/möten 
12.                                  Har du varit med på några aktiviteter som Vimmerbymodellen har arrangerat? 
Vilka i så fall? 
13.                                  Vad var det som gjorde att du ville vara med på den här aktiviteten? 
14.                                  Hur fick du reda på när det var en aktivitet eller träff på gång? 
15.                                  Vilka var med på de här aktiviteterna? 
16.                                  Vad betyder de här aktiviteterna för dig? 
17.                                  Vill du vara med i Vimmerbymodellen i fortsättningen? 
18.                                  Vilka aktiviteter skulle du vilja att Vimmerbymodellen ordnade i framtiden? 
 
 
Relationer/Nätverk 
19.                                  Vad innebär mötesplatser för dig? 
20.                                  Vilka människor och kontakter har du träffat genom Vimmerbymodellen? 
21.                                  Kände du de här människorna sedan tidigare? 
22.                                  Tror du att aktiviteter och träffar i Vimmerbymodellen kommer få dig att lära 
känna fler människor? Hur? 
23.                                  Vilka kontakter skulle du vilja ha i framtiden som du inte har idag? 
24.                                  På vilket sätt tror du att aktiviteter i Vimmerbymodellen kan bidra till detta? 
25.                                  Vad tror du att du gör om ett år? 

41 
 



Intervjufrågor för vuxna aktörer 
 
Bakgrund till projektet 
1.      Berätta, hur kom det som kallas Vimmerbymodellen till? 
2.      Hur kom du i kontakt med Vimmerbymodellen? När? 
3.      Arbetar du ideellt i projektet? Om inte är du projektanställd? 
4.      Vad är din roll i Vimmerbymodellen? Vad är dina uppgifter? 
5.      Vad ser du som de viktigaste målen med projektet? Varför? På vilka sätt? 
6.      På vilka sätt kommer Vimmerbymodellen vara betydelsefull för Vimmerby kommun? 
 
Samverkan/Samarbete 
7.   Vilka samverkar i projektet “Vimmerbymodellen”? 
8.   Hur tycker du att samarbetet i projektet fungerar? Vilka hinder eller svårigheter ser du så 
här långt? 
9.    Hur tror du att samverkan kommer se ut om 1 år? Fler aktörer? Tätare samverkan? 
10.  På vilket/vilka sätt har samverkan/samarbetet någon betydelse för de nätverk som 
ungdomarna ska bygga? 
 
 
Nätverk 
11.  Hur kommer det sig att nätverk och mötesplatser är i fokus för det här projektet som 
vänder sig till ensamkommande barn- och ungdomar? 
12.  Vad ska dessa nätverk bidra till? För vem? 
13.  Vilka nätverk/mötesplatser anser du är viktiga för ungdomarna? 
14.  Vilka nätverk kan projektet bidra med för ungdomarna? Vad kännetecknar dessa? 
15.  Skulle dessa nätverk finnas tillgängliga utan projektet? 
16.  Hur har ungdomarna varit delaktiga i projektet fram tills idag? 
17.  Hur är det tänkt att ungdomarna ska vara delaktiga framöver? 
 
 
Nätverksskapande/ nätverksbyggande 
18.   Hur är det tänkt att ungdomarna själva ska ansvara, bygga och vårda 
nätverk/mötesplatserna? 
19.  Vilka hinder och vilka möjligheter ser du med nätverksbyggandet? 
 
 
Integration 
20.   Hur definierar du begreppet integration? 
21.   Hur kan projektet bidra till integration? 
22.   Kan du ge exempel på en eller flera situation/er där projektet arbetar med integration? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Kalmar 2013-04-16 ”Vimmerbymodellen” 

 

Hej! 

Vi heter Amanda Sundberg och Tina Naga och studerar sista året på socionomprogrammet 

vid Linnéuniversitet, Kalmar. Nu håller vi på med att skriva en c-uppsats som är vårt 

examensarbete. 

 

Vi vill göra en studie av projektet ”Vimmerbymodellen” för att undersöka vilka tankar och 

förväntningar aktörer i projektet har på nätverksbyggande i detta integrationsarbete för 

ensamkommande barn- och ungdomar. Vi skulle vilja genomföra intervjuer med de personer 

som är involverade i projektet. De vi tänker på är främst ni i projektgruppen och även 

deltagande ensamkommande ungdomar. Det är helt frivilligt att ställa upp på en intervju och 

vi anpassar oss efter när du har tid. Du som ställer upp på en intervju kommer vara anonym 

genom att vi inte kommer att skriva ut ditt namn eller dina personuppgifter. Vi vill även 

informera om att uppsatsen och namnet “Vimmerbymodellen” kommer vara offentligt 

publicerad efter att uppsatsen blivit godkänd. 

 

All information vi får av dig kommer att behandlas konfidentiellt alltså med förtroende och på 

ett säkert sätt och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer informationen att makuleras. Om 

möjlighet finns så är vi gärna med på en planerad aktivitet och i så fall önskar vi vara 

deltagande observatörer vid detta tillfälle. 

Vi hoppas ni finner vår uppsats intressant och skulle vara tacksamma om ni ville delta i denna 

undersökning! 

Ni får gärna ringa oss eller mejla på uppgifterna nedan om ni har några frågor eller vill veta 

mer om vårt syfte med vårt uppsatsarbete. 

 

Vänliga hälsningar, 

Amanda Sundberg & Tina Naga 
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