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Jag är här nu 
• – att arbeta och bedriva forskning tillsammans med ungdomar 

som anlänt till Sverige, - kring deras liv och det som för dem 
framåt i tillvaron. 
 



Ett seminarium om socialt 
inklusionsarbete 
 

 
 
 
 
 



Om Unga Station: 
• Remissfritt & kostnadsfritt 

 
• Unga Station är en barn –och ungdomsenhet inom Stockholms 

Stadsmission. Vi bedriver socialt arbete utifrån 
Stadsmissionens värdegrund. 
 

• Vi arbetar som ombud för barn & ungdomar, vi arbetar även 
med deras familjer/nätverk 

.  



Unga Stations arbetsmodell  
• Kombination av öppna och stödjande verksamheter  

funktionen blir ett ställföreträdande familjesammanhang 
där ungdomen utvecklas och hämtar kraft 

 
• Barnombud  
Ungdomarnas behov och röster har svårt att vinna gehör i mötet 
med samhällets etablerade hjälpsystem 

 
• Tid och relation  
kvalificerat socialt arbete tar tid, att erbjudas en fördjupad 
relation med en vuxen över tid är idag en brist för dessa 
ungdomar 



Unga Stations forskningsgrupp 
• Vi bedriver sedan ett par år tillbaka ett forskningsarbete 

tillsammans med Professor Margareta Hydén (LiU). Detta i 
form av forskningscirklar. 
 



Ett samarbete tar form 
-vad är en forskningscirkel? 

• Att forska tillsammans blir en del av integrationsarbetet med 
ungdomarna.  
 

• Väletablerade förtroenden skapar möjlighet att berätta  
 

• Berättelsen tydliggör för ungdomen vad som fungerar väl och 
vad som inte har fungerat. 
 

• Dokumentation och tolkning av materialet 
 



Materialets huvudteman 
• Det sköra nätverket  

 
 

• Att etablera relationer 
 
 
 

• Att göra sin röst hörd 
 

 



Resultat 
Det expanderade familjenätverket 

 •  Ungdomens nätverk är ofta skört eller saknas  
 
• Vårt arbetssätt med att erbjuda ungdomar en kombination av 

öppen och stödjande verksamhet, samt ett barnombud skapar 
en plattform där ungdomen har möjlighet att uppleva  en  
känsla av samanhang och inkludering. 

 
• Resultaten visar vidare att arbetssättet genererar det vi valt att 

kalla ett expanderat familjenätverk, -ett ställföreträdande 
nätverk som under en tid finns vid ungdomens sida. Under 
denna tid har ungdomen möjlighet att på ett tryggt sätt närma 
sig andra viktiga samanhang för att där bygga liknande 
relationer utanför Unga Station. 



Systemiskt arbete 
• Genom att bli en del av ungdomens nätverk uppstår ett 

samarbete där det systemiska arbetet bedrivs tillsammans 
med ungdomen. Unga Stations barnombud fungerar som en 
diplomatisk bro mellan ungdomen och dess professionella 
nätverk. På så vis kan ungdomen göra sina behov och 
önskningar hörda i de system där exempelvis socialtjänsten 
ingår 
 



Att praktisera social inklusion 
• Ett av de viktigaste områdena inom barnrättsarbetet i det 

samtida Sverige 
 

• För att skapa inklusion fokuseras på de gemensamma 
erfarenheter av att vara en ung person (fokus läggs ej på det 
som är särskiljande för gruppen) 

 



Noras nätverkskarta 



Framtid.. 
• Ett område för samarbete mellan barnen, verksamma inom 

fältet och akademin 
 

• Arbetet bidrar till att bygga nya, samt expandera sociala 
nätverk för ungdomen 
 



Avslutningsvis 
• Vad tänker ni i publiken?  

Känner ni igen något av detta i ert eget arbete eller har ni andra 
erfarenheter kring mötet med målgruppen? 
 
Frågor till oss i forskningsgruppen 



Vid frågor eller feedback; 
 
Jenny.saflund@stadsmissionen.se 
Margareta.hyden@liu.se 
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