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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka socialarbetarens roll i återintegreringsprocessen i familj 
av pojkar som lever på gatan i Nepal samt de motstånd socialarbetaren kan möta under 
återintegreringen av barnen. Sex socialarbetare vid organisationen Voice of Children i Nepal 
har medverkat i kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka ligger som grund för studiens 
resultat. I studien har två teorier använts för att analysera materialet, vilka är Family-Centered 
Practice och KAIMeR. Dessa har använts för att på ett djupare sätt förstå det arbetssätt och de 
hinder som socialarbetaren möter i arbetet med gatubarnen. Resultatet visar att 
socialarbetarens roll är att identifiera problem, finna lösningar samt stödja och motivera barn 
och familj. Relationen presenteras som den mest avgörande faktorn i förändringsarbetet samt 
ett individuellt bemötande och långsiktighet. När det kommer till motstånd beskriver 
socialarbetarna familjen som det primära problemet, ofta kopplat till bristande engagemang 
och ansvarskänsla, där missbrukande föräldrar, styvföräldrar och föräldrar med barn som har 
en funktionsnedsättning beskrivs som mer krävande fall. När det gäller motstånd av barnen är 
det ofta kopplat till grupptryck som att de flyr från organisationen för att vara med vänner 
som fortfarande är aktiva på gatan. Att kombinera arbetet mellan samhälls- och individnivå 
kan tänkas förhindra att barn hamnar på gatan på grund av problem på samhällsnivå, samtidigt 
som det hjälper gatubarnen att lösa problem på ett personligt plan. Detta gäller inte minst 
funktionsnedsatta barn, där det behövs mer kunskap och förståelse för att öka möjligheterna 
för nya, givande arbetssätt.  
 
Nyckelord: gatubarn, socialarbetare, familj, återintegrering 
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1 Inledning  
Fenomenet med gatubarn har blivit ett eskalerande världsproblem. Många blir misshandlade, 
sexuellt utnyttjade och i vissa länder även dödade (Le Roux & Smith, 1998). Världen över 
beskrivs gatubarn som en av mänsklighetens mest komplexa och största globala utmaningar. 
Såväl industriländer som utvecklingsländer möter utmaningar som uppstår med anledning av 
de barn som lever på gatan (Le Roux & Smith, 1998). År 2000 uppskattades en miljon barn 
världen över leva eller arbeta på gatan utan skydd, vuxenstöd samt med väldigt lite eller ingen 
utbildning alls (Brink, 2001), varav antalet gatubarn i Nepal två år senare uppskattades vara 
ungefär 5 000 barn (Kakchapati, Shrestha, Li, Rajbhandari & Poudel, 2018).  
 
Ordet “gatubarn” kan upplevas svårdefinierat, medan Svenska Akademiens ordlista hänvisar 
till föräldralösa barn står det i Svensk ordbok att ett gatubarn är ett övergivet barn som lever 
och bor på gatan under miserabla förhållanden (Svenska akademien, 2009, 2015). Generellt 
tillämpas uttrycket “gatubarn” på barn för vilka gatan har blivit deras hem och/eller källa till 
försörjning och som inte är vidare skyddade eller övervakade av vuxna (Schrader-Mcmillan & 
Herrera, 2016). Majoriteten av de barn som bor på gatan i Nepal är inte födda på gatan utan 
har rymt från sina familjer (Ryckmans, 2012) och är främst pojkar mellan 9 och 15 år (Baker, 
Panter-Brick & Todd, 1997).  
 
Vanligtvis är det en kombination av ekonomiska, politiska och sociala faktorer som är den 
verkliga anledningen till att barn hamnar på gatan (Ryckmans, 2012). Det finns många 
orsaker som leder barn till gatan såsom socioekonomiska förhållanden i byn, vanvård (ofta 
orsakat av alkohol), våld i hemmet, grupptryck och politisk instabilitet.  
 

Väl på gatan blir barnen absorberade i den stora dåliga världen av stadsgator: de blir introducerade  
för droger; utvecklar ett brottsligt beteende, och upplever press av sina vänner eller av gäng för att 
utföra kriminella aktiviteter. Medan de ses som “bråkiga” eller “stygga” så är de faktiskt offer för  
många typer av påtryckningar och utnyttjande såsom sexuella övergrepp, bedrägeri, misshandel och  
tortyr av polis; används av knarklangare; etc. (Ryckmans, 2012, s.35). 

 
Trots att Nepal 1990 skrev under barnkonventionen som säger att alla barn har rätt till liv, 
utveckling, att inte diskrimineras och rätt till värdighet genom skydd av fysisk och mental 
integritet (UNICEF Sverige, 2009), så har inte alla barn tillgång till dessa rättigheter.  
Brist av skydd och ekonomiskt stöd, osäker försörjning, sårbarhet och statligt förtryck är 
barnens vardagliga liv på gatan (Ryckmans, 2012). Det saknade engagemanget från staten har 
i sin tur lett till att icke-statliga organisationer har tagit på sig ansvaret för att hjälpa 
gatubarnen.  
 
Organisationen Voice of Children (VoC) i Katmandu, Nepal är en av de organisationer som 
har tagit sig an uppgiften att hjälpa pojkarna som är aktiva på gatan. De har utvecklat en 
metod som kallas “trappmodellen” där fokus ligger på att rädda, rehabilitera och återintegrera 
gatubarnen i samhället (Childhood, u.å.). Denna modell anses vara unik av sitt slag då den 
täcker alla nödvändiga steg för att på ett respektfullt sätt motivera och stödja den unga för att 
bli en del av familj och samhälle igen (Childhood, u.å.).  
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VoC anser att varje enskilt barn bör växa upp i en familjär miljö och stor vikt läggs vid att 
återintegrera barnet med familj (Voice of Children, u.å.). Samtidigt som VoC arbetar med 
barnets attityder och sociala färdigheter jobbar de också med att förbättra familjens kapacitet 
genom att erbjuda rådgivning, utbildning, hälsovård och ekonomiskt stöd. Under 
integreringsprocessen besöker VoC regelbundet barnets familj för att försäkra sig om att det 
är möjligt för familjen att ta hand om barnet. De barn som inte har möjlighet att återintegreras 
med sina familjer integreras istället i samhället genom att den unga tränas till att vara mer 
självständig eller i fosterfamilj i de fall den unga inte är redo att bosätta sig själv (Voice of 
Children, u.å.). 
 
Gatubarn är svåra att nå med tjänster då de ofta lever mycket mobila liv och när de väl söker 
omsorg så är de ofta ovilliga att ge detaljerad information (Kaime-Atterhög, 2012). 
Socialarbetare är bland dem som arbetar närmast barnen, däremot är socialt arbete fortfarande 
en relativt ny disciplin i länder som Nepal (Nikku, 2010). Att arbeta med gatubarn är inte en 
lätt uppgift då problemen inte kan lösas av endast enkla handlingar, tvärtom så kräver arbetet 
hängivenhet, passion och engagemang (Ryckmans, 2012).  
 
Många som arbetar direkt med gatubarn anser inte att deras kunskaper, erfarenheter eller 
åsikter beaktas av akademiker eller politiker, trots att de menar att det är de som vet bäst om 
vad som händer på marknivå och har mycket att säga om fenomenet och den hjälp som 
erbjuds (Özden, 2012). En undersökning av turkiska gatubarn visade att forskning av 
fenomenet inte bara är mycket begränsad utan att det också saknar fokus på den hjälp som 
erbjuds för gatubarn (Özden, 2012). Gatubarn är en relativt ny arena inom den akademiska 
forskningen (Rezaul Islam, 2017). I litteraturen om gatubarn finner man främst information 
om barnens situation, hur livet på gatan ser ut samt vilka konsekvenser det har för individer 
(Consortium for Street Children, 2011). Vidare saknas forskning om hur statens engagemang 
ser ut samt hur de förebygger och arbetar i relation till gatubarnen (Consortium for Street 
Children, 2011). 
 
1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka socialarbetarens roll i återintegreringsprocessen samt de 
typer av motstånd som socialarbetaren kan möta i arbetet med gatubarnen, specifikt pojkar, i 
Katmandu, Nepal.  
 
För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats:  

• Hur arbetar socialarbetarna vid Voice of Children för att återintegrera gatubarnen med 
sina familjer?  

• Vilka typer av motstånd möter socialarbetarna i återintegreringsarbetet med 
gatubarnen?  
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2 Kunskapsläget om problematiken kring gatubarn 
Under detta kapitel redovisas tidigare forskning som ger inblick i problematiken kring 
gatubarn och utmaningar vid återintegrering. Arbetssätt och metoder som socialarbetaren 
jobbar utifrån för att möjliggöra återintegrering samt de hinder socialarbetaren möter i arbetet 
med barnen berörs också. 
 
2.1 Generellt om gatubarn  
Vissa generella kännetecken har kunnat identifieras hos gatubarn världen över (Le Roux & 
Smith, 1998). Gatubarnen tycks i många fall vara yngre än vad de egentligen är, vilket 
grundar sig i undernäring som hämmar tillväxten. Ett ytterligare kännetecken är att man kan 
se en mognad som inte motsvarar barnens verkliga ålder, vilket innebär att barnen upplevs 
äldre än vad de är i förhållande till deras mognad. Gatubarnen tycks även vara rädda för att bli 
skadade, arresterade, sjuka m.m. och det finns en generell oro för att vara ensam samt att inte 
vara älskad (Le Roux & Smith, 1998).  
 
Det är tydligt att pojkar är överrepresenterade bland gatubarn, särskilt i Asien. Specifikt i 
Nepal representeras de hemlösa barnen främst av pojkar i åldrarna 9-15 år (Baker, Panter-
Brick & Todd, 1997). Livet på gatan innebär att barnen exponeras för många olika risker. 
Barnen blir ofta sexuellt utnyttjade och för pojkarna resulterar det ofta i att de blir 
våldsbenägna (Le Roux & Smith, 1998).  
 
När gatubarnen sedan skapar band mellan varandra blir de så starka att de i princip ersätter 
familjen i ekonomisk och känslomässig bemärkelse. Grupper som skapas barnen emellan står 
för stöd, skydd, solidaritet och vänskap (Le Roux & Smith, 1998). De starka banden och 
lojaliteten mellan gatubarnen har skapat en viss jargong bland dem, vilket i sin tur har lett till 
en gemensam, speciell identitet (Le Roux & Smith, 1998). Bland de hemlösa pojkarna i Nepal 
visar det sig att tre fjärdedelar aldrig eller bara någon gång då och då återvänder hem för att 
hälsa på sina familjer (Baker, Panter-Brick & Todd, 1997). Det visade sig vidare att 
förekomsten av hembesök är förknippat med familjestrukturen. Gatubarn med ensamstående 
föräldrar gör fler hembesök än de barn som har båda föräldrarna hemma. Vidare visade det 
sig att de gatubarn som växt upp med styvföräldrar återvänder hem i mindre utsträckning än 
de som växt upp med sina biologiska föräldrar (Baker, Panter-Brick & Todd, 1997). 
 
Le Roux och Smith (1998) genomförde en undersökning i Katmandu, Nepal som visade på 
vissa karaktärsdrag hos de barn som lever på dess gator. Det visade sig att barnen generellt 
har mycket liten eller ingen kontakt med sina familjer, att barnen inte har något vuxenstöd 
samt att den grupp de ingår i utgör det största stödsystemet. Ytterligare faktorer som 
framkommit är att gatubarnen ofta är involverade i antisociala aktiviteter som exempelvis 
stölder och att barnens grundläggande behov inte är uppfyllda samt att de utnyttjas av 
arbetsgivare och andra människor (Le Roux & Smith, 1998).  
 
Det finns en allmän tro på att gatorna är kriminalitetens skola och risken för att barnen ska 
involveras i kriminalitet blir större ju längre tid de spenderar på gatan. Att alla gatubarn begår 
kriminella handlingar är inte sant, däremot gör de sig ofta skyldiga till självdestruktiva 
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handlingar (Le Roux & Smith, 1998). Det är inte ovanligt att barnen intar droger för att fly 
från sin verklighet och för att stilla sin hunger, de använder ofta rusmedel såsom att inhalera 
lim eller bensin (Kakchapati et al., 2018).  
 
Barn som arbetar eller bor på gatan har inte tillräcklig kunskap om sina rättigheter och är ofta 
omedvetna om de risker det liv de lever utsätter dem för (Rezaul Islam, 2017). Ju längre tid 
barnen spenderar på gatan, desto större tycks risken vara för att de börjar utveckla kognitiva 
eller psykiska problem. Man har även sett att HIV/AIDS samt andra infektioner och 
könssjukdomar sprids bland gatubarnen (Le Roux & Smith, 1998). Enligt Kakchapati et al. 
(2018) kan detta bero på att gatubarnen inte har uppnått en god utbildningsnivå avseende 
riskbeteenden såsom att injicera droger och ha oskyddat sex som kan leda till att HIV/AIDS 
sprids. 
 
2.2 Anledningar till att barnen lever på gatan 
Le Roux och Smith (1998) förklarar att barnen befinner sig på gatan av skilda anledningar. 
Olika undersökningar visar att barnen ofta självmant lämnar sina hem för ett liv på gatan och 
rymmer ofta från problem inom familjen, problem som antingen är på familjenivå eller som 
orsakas av mer komplexa problem på samhällsnivå (Brink, 2001).   
 
Man har kunnat identifiera de barn som enbart jobbar på gatan för att komplettera 
familjeinkomsten, samt de barn som permanent befinner sig och bor på gatorna. Dock har 
dessa två grupper något gemensamt, vilket är ogynnsamma familjehistorier (Brink, 2001). I de 
familjeförhållanden där det förekommer missbruk, misshandel av olika former, försummelse 
m.m. är barn ofta mer benägna att lämna hemmet och blir i vissa fall även tvingade till att 
lämna (Le Roux & Smith, 1998). I en undersökning som genomförts på Nepals hemlösa 
pojkar har det visat sig att familjestrukturen har stor inverkan på hemlösheten (Baker, Panter-
Brick & Todd, 1997). Det framkom att mer än hälften av pojkarna har båda biologiska 
föräldrarna hemma, medan mindre än en tiondel visade sig vara föräldralösa (Baker, Panter-
Brick & Todd, 1997). Väldigt få av de hemlösa barnen i Nepal är hemlösa på grund av att de 
är föräldralösa eller övergivna (Baker, Panter-Brick & Todd, 1997). I den undersökning 
Baker, Panter-Brick och Todd (1997) genomförde, uppgav 35% av de hemlösa pojkarna att de 
lämnat hemmet med anledning av ekonomiska svårigheter, 42% angav att hemlösheten 
berodde på familjerelaterade problem och 23% sökte självständighet. Vad gäller gatubarn som 
växt upp med styvföräldrar uppger 72% att de lämnat hemmet med anledning av 
familjerelaterade problem (Baker, Panter-Brick & Todd, 1997). Man har sett att gatubarnen 
generellt kommer från enföräldershushåll, där enbart modern är närvarande. Ofta saknar dessa 
barn en positiv fadersfigur då de blivit avvisade av sin fader. I Nepal lever majoriteten av 
befolkningen i fattigdom och grunderna till att barnen väljer ett liv på gatan är i huvudsak 
ekonomiska och sociala (Le Roux & Smith, 1998).  
 
Gällande fattigdom har vissa familjer inte möjlighet att försörja sina barn utan bidrag från 
staten eller då barnen inte är självförsörjande vilket föranleder ett liv på gatan för barnen (Le 
Roux & Smith, 1998). I vissa fall väljer barnen att rymma hemifrån med anledning av 
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förödmjukelse och misslyckanden de upplever i skolan, andra motiveras av chansen till ett 
bättre liv än de kan uppnå om de bor kvar hemma (Le Roux & Smith, 1998). 
 
En ökning av gatubarn kan kopplas till industrialiseringen samt urbaniseringen. I de 
industrialiserade länderna är arbetslösheten och de ekonomiska nedgångarna ansvarig för att 
barnen hamnar på gatan (Le Roux & Smith, 1998). I jordbrukssamhällen är det mycket troligt 
att torka och svält är anledningen till att antalet gatubarn ökat. Ekonomiska och sociala 
förändringar har lett till att traditionella familjemönster och värderingar bryts. Ändringar i 
familjestrukturen såsom död, separationer och skilsmässor har bidragit till att familjestorleken 
minskar vilket ofta leder till fattiga, ensamstående hushåll med endast modern närvarande (Le 
Roux & Smith, 1998). Detta gör i sin tur barnen sårbara och i brist på samhällets och statens 
stöd finns det inga ytterligare möjligheter för barnen än ett liv på gatan. 
 
2.3 Återintegrering  
Det är ett vanligt förekommande att gatubarn världen över har svårt att lita på vuxna som ett 
resultat av tidigare avvisning från föräldrar och samhälle (Le Roux & Smith, 1998). Många av 
gatubarnen vill återvända till skolan för att säkra en skälig framtid, men ju längre tid de 
spenderar på gatan, desto svårare blir det att återvända till studierna (Le Roux & Smith, 
1998). Som ett resultat av avvisningar blir gatubarnen ofta misstänksamma mot myndigheter. 
För att hjälpa dessa barn att återintegreras i samhället samt hjälpa dem till det stadie där de 
känner till sina rättigheter, möjligheter samt en god framtid krävs det att man vinner deras 
förtroende (Brink, 2001).  
 
Att återintegrera gatubarn i samhället behöver nödvändigtvis inte innebära att de återvänder 
till den situationen de har flytt ifrån, däremot har tidigare forskning visat att det är högt 
prioriterat att återintegrera gatubarnen med sina familjer och det kan ses som ett positivt 
resultat (Coren, Hossain, Pardo Pardo, Veras, Chakraborty, Harris & Martin, 2013). För att 
barnen ska kunna återintegreras med sina familjer krävs det att insatsen baseras på tillgång till 
lämpliga resurser där bedömning, stöd och uppföljning prioriteras då det finns betydande 
risker i samband med att barnen återintegreras i sina familjer (Coren et al., 2013). 
 
Litteraturen om sociala insatser för gatubarn är ganska knapp. De flesta sociala insatserna i 
Asien står icke-statliga organisationer för. De arbetar framförallt utifrån fyra områden, varav 
det första omfattar barnens grundläggande rätt till överlevnad där hälsa, social trygghet och 
utbildning ingår (Rezaul Islam, 2017). Det andra handlar om skydd där rätten att vara fri från 
alla former av våld ingår. De två sista handlar om barnens deltagande i samhället samt att 
arbeta främjande för barnens framtid (Rezaul Islam, 2017). Utifrån ett socialt perspektiv kan 
man säga att det handlar om förebyggande åtgärder, skydd och stöd, rehabilitering samt 
återintegrering i samhället (Rezaul Islam, 2017). 
 
Social utbildning samt yrkesutbildning kan betraktas som en av de viktigaste insatserna inom 
arbetet med gatubarnen (Rezaul Islam, 2017). På grund av landets dåliga ekonomi och de 
sociala förhållandena som råder är brist på utbildning och jobb tyvärr ett problem för många 
gatubarn i hela Asien. Detta gäller särskilt ungdomar i länder såsom Indien, Pakistan, 



 

6 
 

Bangladesh, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Sri Lanka, Nepal m.m. (Rezaul Islam, 2017). 
Dessa barn får sällan utbildning då deras familjer inte har råd med dessa kostnader, vilket 
resulterar i att barnen istället vänder sig till gatan för att säkra sin egen överlevnad. Inom olika 
organisationer som arbetar med gatubarn brukar en individuell plan upprättas i syfte att 
återintegrera dem i utbildningssystemet (Rezaul Islam, 2017). Socialt och pedagogiskt stöd är 
framförallt ett sätt att ge barnen självförtroende samt rekonstruera barnens mentala och 
sociala kapacitet för en framtid där ett liv på gatan inte ingår. Först när detta är gjort är det 
möjligt att påbörja processen med att förnya familjebanden (Rezaul Islam, 2017).  
 
 
Utbildning är inte bara ett sätt att återintegrera gatubarnen i samhället, det är även ett sätt att 
investera i samhället då det i slutändan bidrar till produktivitet och ekonomisk tillväxt på 
lokal, nationell och global nivå (Brink, 2001). Det är viktigt med en noggrant utvecklad 
handlingsmodell samt förståelse för målpopulationen i arbetet med gatubarn. Lika viktig är 
miljön där man väljer att utföra sitt arbete (Brink, 2001). Det finns tre centrala principer som 
kan appliceras när man tillhandahåller utbildning till gatubarnen som kan bidra till 
integrering. För det första har det visat sig att formella rehabiliteringsinstitutioner endast 
bidrar till ökad isolering och uteslutande från samhället (Brink, 2001). Utbildning av 
gatubarnen måste därför vara stödjande med mycket samarbete samt med en gradvis 
utveckling, i en miljö som barnen finner inspirerande. För det andra har ömsesidigt lärande 
mellan barnen visats vara positivt för barnens lärande och integrering. Barn som har kommit 
en bit i bearbetningen av sina svårigheter kan få utbildning i grundläggande 
rådgivningsteknik. Eftersom barnen har levt med liknande problematik kan de kommunicera 
framgångsrikt mellan varandra vilket skapar en känsla av samförstånd och delaktighet (Brink, 
2001). Slutligen har det visat sig att involvering av samhället är av stor vikt för barnens 
utbildning och integrering. Samhället har möjlighet att tillhandahålla relevant information 
samt är en värdefull källa till kreativitet, tjänster och resurser för arbetet med barnen (Brink, 
2001).  
 
Att återintegrera gatubarn kan definieras som att barnen ingår i en bosättnings- eller 
utbildningsmiljö där det finns potential att förse barnen med fysisk säkerhet, näring, sjukvård, 
utbildning samt rådgivning. Detta för att de ska få möjlighet till såväl social och ekonomisk 
trygghet, som personlig utveckling för ett långsiktigt liv (Coren et al., 2013). Processen då ett 
barn återintegreras i sin familj börjar när barnet tas från gatan och placeras på ett hem innan 
dess att han kan återintegreras i familjen (Rezaul Islam, 2017). Tiden innan barnet 
återintegreras med familjen behandlar en socialarbetare i de flesta fall barnets psykologiska 
trauman från livet på gatan, särskilt om barnet har varit beroende av droger (Rezaul Islam, 
2017). Återintegreringen behöver nödvändigtvis inte ske till barnets föräldrar, då det kanske 
inte är möjligt och/eller lämpligt. Alternativ såsom andra familjemedlemmar eller andra 
familjära miljöer, exempelvis fosterfamiljer finns också. Både barnet och familjen måste vara 
väl förberedda och utvecklingen måste följas upp av en socialarbetare efter att barnet har 
återintegreras med familjen. Detta är mycket tidskrävande och det behövs specialistkunskaper 
(Rezaul Islam, 2017).  
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2.4 Socialarbetarens roll 
Ryckmans (2012) beskriver tidigare försök av återintegrering av gatubarn som visat på att 
institutionell vård eller snabb återförening med familjen inte är rätt metod för att lösa 
gatubarnens situation. Utan att först motivera, finna problemen och läka de socio-
psykologiska problemen går det inte att motsvara barnens behov. För detta krävs det ett stort 
åtagande av socialarbetaren och resurser för att kunna möta olika individers behov 
(Ryckmans, 2012). 
 
Brink (2001) beskriver erfarenheter från olika organisationer som har arbetat med gatubarn 
och menar att barnens behov är mycket svåra att definiera och att man bör närma sig barnen 
med små steg för att barnen ska ha möjlighet att anpassa sig efter de förändringar som sker. 
Det krävs särskilda metoder för att socialarbetaren ska kunna komma nära barnen (Brink, 
2001). För att vinna barnens tillit bör man närma sig dem under avslappnade förhållanden, 
som exempelvis att använda sig av lek, spel, sång med mera. Brink (2001) poängterar vikten 
av att ge barnen full uppmärksamhet, behandla dem som jämställda samt utan rädsla, för att få 
deras förtroende. Det har visat sig vara lämpligt att använda sig av ett tillvägagångssätt där 
flera frågor behandlas parallellt, såsom exempelvis stöd till barnen men även till barnens 
familjer. Målet med arbetet är att barnen genom stöd och hjälp ska respekteras samt bli 
integrerade samhällsmedborgare (Brink, 2001). 
 
Socialarbetare som arbetar med gatubarn har intagit en roll som innebär att stegvis rehabilitera 
och återintegrera dessa barn i samhället. Detta görs genom att stödja barnen för att stabilisera 
sina liv och hitta alternativa levnadsmönster (Consortium for Street Children, 2011). Det finns 
en övergripande överenskommelse om att det huvudsakliga syftet med icke-statliga 
organisationer som arbetar med gatubarn är att varje enskild yrkesverksam ska arbeta för att 
barn ska få tillgång till vårdsystem såväl inom sina familjer som i samhället. Med anledning 
av barnens komplexa livssituation samt att varje fall ser olika ut, är det viktigt att 
socialarbetaren tar sin an varje barn utifrån barnets individuella behov, detta gäller särskilt 
inom områdena rehabilitering samt återintegrering (Consortium for Street Children, 2011). 
Gatubarn beskriver ofta känslor som låg självkänsla, brist på självförtroende, värdelöshet, 
skam samt stigmatisering. Det är av stor vikt att socialarbetaren stödjer barnen genom 
individuella insatser där resultat som att barnen utvecklar en positiv självbild och en förmåga 
att hantera sin situation önskas (Consortium for Street Children, 2011). 
 
Vad gäller återintegrering till familjen är det viktigt att socialarbetaren gör en bedömning för 
när barnet är redo att återvända hem, om det är möjligt samt lämpligt. Vidare beskriver 
Consortium for Street Children (2011) att någon form av eftervård är viktig för att 
återintegreringen ska fungera så bra som möjligt. Eftervården kan exempelvis vara i form av 
att hjälpa familjen få socialt skydd och stöd eller att tillhandahålla grundläggande stöd på 
plats (Consortium for Street Children, 2011). Vid återintegreringen är det viktigt att såväl barn 
som familjen är förberedda, vilket är socialarbetarens uppgift. Efter att barnet har återvänt till 
familjen följs placeringen upp av socialarbetare för att se till så familjen gör framsteg 
(Consortium for Street Children, 2011). 
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2.5 Hinder i arbetet med att återintegrera gatubarn i familj 
Schrader-Mcmillan och Herrera (2016) beskriver att familjerna i vissa fall inte vill att barnen 
ska återvända hem. Familjerna anser ofta att de själva har varit en god familj, givit barnet 
möjligheterna och förutsättningarna till att skapa sig ett bra liv samtidigt som de menar att 
barnet har varit problemet och som svikit familjen. Dessa familjer kräver mer förarbete innan 
man kan återintegrera barnet i familjen vilket gör det svårare för socialarbetare i arbetet med 
återintegreringen (Schrader-Mcmillan & Herrera, 2016). Vidare är det viktigt att familjen är 
redo att ta emot sitt barn menar Schrader-Mcmillan och Herrera (2016). Fortsättningsvis 
beskriver de hur familjer i många fall efterlyser sina barn och efterfrågar deras hemkomst, 
men när det blir verklighet skapar familjen olika hinder som försvårar återintegreringen vilket 
tyder på att familjen inte är redo att ta emot sitt barn.  
 
Andra faktorer som kan utgöra en risk för barnet som ska återintegreras med familjen kan 
vara missbruk, våld mot barnet, andra familjemedlemmar eller att någon familjemedlem är 
involverad i kriminell verksamhet. Om ett barn ska återintegreras men det uppstår hinder som 
dessa, stannar arbetsprocessen av (Schrader-Mcmillan & Herrera, 2016). Vidare uppstår 
hinder då föräldrarna inte kan ge barnen vård, omsorg och gränser i den utsträckning som är 
nödvändig för barnet. Schrader-Mcmillan och Herrera (2016) beskriver att detta kan uppstå i 
de fall då föräldrarna är överväldigade av sina egna ouppfyllda behov vilket leder till att 
omsorgen av barnet antingen blir inkonsekvent eller bristfällig. I dessa fall krävs det mer 
arbete med föräldrarna för att ge dem verktyg för att förstå föräldrarollen och sedan ta ansvar 
för föräldraskapet (Schrader-Mcmillan & Herrera, 2016). 
 
För att återintegreringen ska vara både möjlig och lyckad krävs det positiva förändringar hos 
barnen såväl som inom familjen. Det är viktigt att stödja båda parterna för att de positiva 
förändringarna ska ske men också för att det ska vara hållbart. Hinder uppstår i de fall då 
barnet eller familjen har svårt att förändras (Schrader-Mcmillan & Herrera, 2016). Ett annat 
hinder kan vara attityden hos syskon eller andra släktingar mot det återvändande barnet. 
Schrader-Mcmillan och Herrera (2016) beskriver att barnets släktingar ofta har en negativ 
attityd till barnet och ser barnet som familjens syndabock, vilket försvårar arbetet med 
återintegreringen.  
 
2.6 Statens bristande engagemang  
Consortium for Street Children (2011) uppger att man sett en trend bland regeringar i 
utvecklingsländer som fokuserar på att förbättra statens finanspolitiska positioner. Detta 
kommer sannolikt innebära att det ekonomiska stödet till familjer och barn kommer minska 
och ytterligare börda kommer läggas på icke-statliga organisationer som arbetar med gatubarn 
för att fylla dessa ekonomiska luckor (Consortium for Street Children, 2011). De flesta 
regeringar har en väldigt snäv budget till barnskydd och barnomsorg och den sociala 
välfärden är ofta relativt svag. Detta medför att gatubarnen ofta är lågt prioriterade 
(Consortium for Street Children, 2011). Trots att staten har det yttersta ansvaret för att 
övervaka gatubarnens situation, utveckla handlingsplaner samt arbeta med deras rättigheter så 
har de sällan kapaciteten att göra det i utvecklingsländer såsom exempelvis Nepal. Detta 
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medför att icke-statliga organisationer får ta ansvar och tillhandahålla tjänster till gatubarnen 
utan vidare stöd från staten (Consortium for Street Children, 2011).  
 
Ryckmans (2012) beskriver att gatubarnen i Nepal utnyttjas av såväl vuxna som av landets 
poliser. Vidare beskrivs att polisen använder barnen för olagliga aktiviteter som är till nackdel 
för barnens hälsa och välbefinnande samt i strid med deras grundläggande mänskliga 
rättigheter. Trots att regeringen har skrivit på barnkonventionen, så tillåts deras egna 
polisstyrkor utsätta barnen för den grymhet som staten ska skydda dem ifrån. Ryckmans 
(2012) beskriver vidare att nivån av engagemang i barnens rättigheter är för vag samt att det 
inte är en prioritet för staten i Nepal.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som används för att analysera 
studiens resultat. Nedan presenteras arbetsmodellen Family-Centered Practice och teorin 
KAIMeR vilka vi ser som relevanta för att förstå socialarbetarens arbetssätt samt de hinder 
som socialarbetaren kan stöta på i arbetet med återintegrering av gatubarn i familj.  
 
3.1 Family-Centered Practice 
I ett familjecentrerat tillvägagångssätt ligger fokus på att engagera och bevara familjen så 
långt som det är möjligt (Lietz & Geiger, 2017). Vare sig det handlar om förebyggande 
insatser direkt i hemmet eller försök av att återförena en familj så erbjuder  
ett familjecentrerat tillvägagångssätt riktlinjer för hur den professionella bildar ett förhållande 
till familjen under en förändringsprocess för att säkerställa barnsäkerhet och välbefinnande 
(Lietz & Geiger, 2017). Tillvägagångssättet bygger på idén om att förändring sker i positiva 
samband vilket bidragit till att klientförhållandet prioriteras (Lietz & Geiger, 2017).  
 
Family-Centered Practice är en arbetsmodell som fokuserar på att förbättra 
familjeförhållandena genom att engagera och stödja familjen (Child Welfare Information 
Gateway, 2016). Arbetsmodellen bygger på idén om att barn utvecklas bäst i en stabil 
familjemiljö vilket ska ha positiva effekter för barnets kognitiva utveckling, beteende och 
hälsa (Child Welfare Information Gateway, 2017). Som socialarbetare är den främsta rollen 
att samla, bedöma och identifiera beteenden och förhållanden som behöver förbättras, hjälpa 
familjen att finna lösningar och följa upp för att utvärdera familjens framsteg (Child Welfare 
Information Gateway, 2017). Nyckelord i Family-Centered Practice är bland annat 
empowerment och individuellt bemötande (Lietz & Geiger, 2017). Empowerment syftar till 
att hjälpa individen att ta makten över sina egna beslut och handlingar (Payne, 2002), medan 
det individuella bemötandet handlar om att ta hänsyn och respektera människors olikheter och 
önskemål (Lietz & Geiger, 2017). I Family-Centered Practice fokuserar man på att engagera 
familjemedlemmarna i att få större förståelse för sina liv, mål, styrkor och svagheter (Lietz & 
Geiger, 2017). I arbetet med familjen hjälper man att sätta upp mål, stärka kapaciteten och 
fatta beslut (National Resource Center for Family-Centered Practice, 2019). Vårt intresse för 
denna arbetsmodell kan kopplas till VoC:s mål vilket är att bevara familjen så långt som det 
är möjligt. Under återintegreringsprocessen jobbar VoC med både barn och familj vilket 
innebär att båda parterna ses som viktiga komponenter för en lyckad återintegrering.   
 
3.2 KAIMeR 
KAIMeR är en teori som förklarar hur socialt arbete fungerar och står för kontext, aktörer, 
insatser, mekanismer och resultat (Blom & Morén, 2007). För att förstå socialt arbete menar 
Blom och Morén (2007) att man måste ha en bred ansats och se samband mellan företeelser, 
fenomen samt de människor som är delaktiga i socialt arbete och klienten. Denna teori är 
aktuell för vårt arbete då den förklarar hur det sociala arbetet sker i praktiken och hur de olika 
delarna hör ihop. Vi har valt att fokusera på tre delar ur KAIMeR, nämligen aktörer, insatser 
och mekanismer. Detta gjorde vi med anledning av att dessa delar var mest intressanta utifrån 
studiens syfte och beskrev processerna mellan socialarbetare och klient på ett sätt som 
socialarbetarna på VoC även redogjorde för.  
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Aktörer handlar om vilka aktörer som är involverade i vad Blom och Morén (2007) kallar för 
biståndsprocessen samt vad de har för funktion, egenskaper och syn på människan och 
samhället. Aktörer delas upp i biståndsaktörer, klienter och andra biståndsaktörer. De 
professionella socialarbetarna är de primära biståndsaktörerna som är med i biståndsprocessen 
och klienterna är de som tar emot biståndet. Blom och Morén (2007) beskriver vidare att de 
andra biståndsaktörerna delas upp i formella och informella biståndsaktörer. De formella är 
personer med ett människovårdande yrke men som inte är socialarbetare, såsom exempelvis 
sjuksköterska. De informella biståndsaktörerna är någon annan, exempelvis en granne som 
bistår klienten med något som är till hjälp. Blom och Morén (2015) förklarar att det som sker 
utanför biståndskontexten har stor betydelse för klientens förändringsprocess, vilket betyder 
att klientens livsvärld bör tas i beaktande.  
 
Insatser består av socialarbetarinsatser, klientinsatser samt andras insatser. 
Socialarbetarinsatserna delas upp i formella samt informella. De formella berör 
socialarbetarnas tekniker, metoder, arbetssätt samt vad de i deras yrkesroll förväntas göra. De 
informella socialarbetarinsatserna består av stöd som ges till klienten på en mer personlig 
nivå, som rör sig lite utanför vad yrkesrollen kräver av socialarbetaren (Blom & Morén, 
2007). Vad gäller klienternas insatser så handlar det om deras motivation, förhållningssätt och 
ansträngningar. Andra insatser består av de tidigare nämnda andra biståndsaktörernas formella 
samt informella insatser (Blom & Morén, 2007). 
 
Mekanismer utgörs av krafter, orsaker, motiv, överväganden och val som existerar inom 
biståndet. Själva handlingen är den del av mekanismen som är synlig, medan det som föregått 
handlingen kan vara en osynlig del av mekanismen. Handlingen har föregåtts av social 
interaktion med omgivning på olika sätt. Blom och Morén (2007) beskriver fyra olika 
mekanismer. Utmaningsmekanismer beskrivs som den del då socialarbetaren på olika sätt 
utmanar klienten genom att förmedla att dess livshållning inte är hållbar. Samtidigt hjälper 
socialarbetaren klienten att förstå att det finns alternativa levnadssätt samt bekräftar att 
klienten duger som den är. Detta kan leda till att klienten förstår att situationen är 
problematiskt och genom socialarbetarens motivationshöjande arbete kan klienten få kraft att 
påbörja en förändringsprocess (Blom & Morén, 2007). Rollöverskridande mekanismer 
handlar om hur klienten och socialarbetaren inte håller sig inom ramen för de roller de har. De 
går ofta utanför ramarna och möts som två människor, vilket brukar motivera klienten till att 
vilja förändra det som behöver förändras (Blom & Morén, 2007). Risktagandemekanismer 
utgörs av det faktum att man utsätter sig själv för risktagande när man försöker ändra ett 
invant livsmönster, inom denna mekanism är den tillit som finns mellan socialarbetare och 
klient en viktig faktor (Blom & Morén, 2007). Gensvarsmekanismer är den sista mekanismen 
och handlar om hur klienten reagerar när socialarbetaren föreslår förändring (Blom & Morén, 
2007).  
 
KAIMeR-teorin fokuserar såväl på att förklara processer som sker mellan socialarbetare och 
klient som de resultat som härleds av biståndsprocessen. Om man, som vi, endast vill studera 
delar av biståndsprocessen inom KAIMeR-teorin måste man ha i åtanke att tänkbarheten med 
att förklara ett resultat som verksamheten åstadkommer minskar eller helt försvinner (Blom & 



 

12 
 

Morén, 2007). Däremot är det fullt tänkbart att sammanställa delar av KAIMeR-teorin då man 
har ett specifikt kunskapsintresse och vill förklara varför delar av socialt arbete blir som det 
blir, men då är det också viktigt att informationen har det djup som krävs för att kunna 
analyseras med hjälp av delar ur teorin. Då kan man behöva plocka ut delar som man anser 
bäst förklara det man vill analysera eller beskriva (Blom & Morén, 2007). Eftersom vår studie 
fokuserar på socialarbetarens roll samt hinder och motstånd i återintegreringsprocessen var vi 
inte intresserade av det resultat som verksamheten åstadkommer utan mer på de processer 
som sker däremellan och som till viss del kan upplevas som osynliga, därav kan det enligt 
Blom och Morén (2007) vara till hjälp att enbart använda sig av delar av KAIMeR. Det som 
också är värt att tillägga är att KAIMeR är en grundstruktur som kan behöva kompletteras 
med andra teoretiska perspektiv (Blom & Morén, 2015), detta har vi tagit i beaktande då vi 
valt att inkludera Family-Centered Practice för att analysera datan.  
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4 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras tillvägagångssätten för studien. Vidare 
presenteras urvalet för studien och analys av empirin samt forskningsetiska överväganden 
som gjorts. 
 
4.1 Kvalitativ metod  
För att förstå socialarbetarens roll i integreringsprocessen är det viktigt att tonvikten läggs vid 
socialarbetarens egen uppfattning av fenomenet. Då lämpar det sig att använda kvalitativa 
forskningsintervjuer eftersom fokus ligger vid intervjupersonens egna uppfattningar och 
tolkningar av olika skeenden (Bryman, 2011). I kvalitativa intervjuer kan intervjuaren vara 
flexibel och följsam efter den riktning som intervjupersonen väljer att gå i. Att intervjun kan 
röra sig i olika riktningar ger information om vad intervjupersonen upplever som relevant och 
viktigt, vilket är att föredra då forskaren vill studera intervjupersonens egen förståelse av 
händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011).  
 
Då flertalet personer intervjuas krävs det oftast ett visst mått av struktur för att kunna jämföra 
svaren med varandra, därför valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade 
intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med förhållandevis specifika teman men 
samtidigt ges intervjupersonen stor frihet att utforma sina egna svar, vilket leder till fylliga 
och detaljerade svar (Bryman, 2011). Fördelen med fokuserade frågor är att det blir möjligt att 
ringa in vissa teman med relevans för studiens syfte, samtidigt använde vi oss av öppna frågor 
vilket ledde till att intervjupersonerna själva kunde utforma sina svar utifrån vad de upplevde 
som viktigt.  
 
4.2 Urval 
Organisationen Voice of Children i Nepal är samarbetspartner med Childhood i Sverige som 
arbetar främst med grupper som löper ökad risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp, 
däribland barn som lever på gatan (Childhood, u.å.). Genom Childhood fann vi organisationen 
Voice of Children som stämde in på den profil vi sökte, en organisation med stort 
samarbetsnät som arbetar med utsatta pojkar i Nepal. 
 
För att undersöka socialarbetarens roll i återintegreringsprocessen av gatubarn i familj 
fokuserade vi på att intervjua socialarbetare med stor kunskap om familjebaserade insatser. 
Av 25 socialarbetare inom VoC valdes sex ut för att delta i studien. För att nå socialarbetare 
med relevans för studiens syfte användes ett målstyrt urval vilket innebär att valet av 
intervjuperson styrs av undersökningens mål (Bryman, 2011). Målstyrt urval är ett icke-
sannolikhetsurval vilket innebär att forskaren handplockar undersökningspersonerna som 
knyter an till undersökningens syfte (Wikström, 2009). Urvalet görs oftast på flera nivåer, 
först väljer man vilken organisation som ska bli representativ i studien och sedan vilka inom 
organisationen som ska intervjuas (Bryman, 2011). Anledningen till ett målstyrt urval är att 
man vill få förståelse för en social företeelse och utifrån det väljer man ut personer som har 
relevans för just den företeelse som ska undersökas (Bryman, 2011).  
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Då studien syftar till att undersöka återintegrering av gatubarn i familj har störst vikt lagts vid 
återintegreringsenheten, men då hela kedjan är viktig i arbetet med barnen har socialarbetare 
inom de olika programmen på VoC intervjuats: en socialarbetare inom räddning, två inom 
rehabilitering och tre inom återintegrering i familj. Alla socialarbetare har någon form av 
eftergymnasial utbildning men inte specifikt inom socialt arbete, utan det har varit allt från 
socialt arbete och psykologi till konst. Av sex deltagare har två eftergymnasial utbildning i 
socialt arbete. Socialarbetarna har jobbat inom organisationen mellan 2 till 15 år och 
könsfördelningen har varit jämn, vilket innebär att tre män och tre kvinnor har deltagit. 
 
4.3 Genomförande 
Första kontakten med VoC skedde via ett kontaktformulär på deras hemsida där vi förklarade 
vårt intresse av organisationen och att vi ville göra en studie om socialarbetarna inom den. Vi 
kom då i kontakt med VoC:s tekniska rådgivare som svarade att vår studie var välkommen 
och en kontaktperson inom organisationen anordnades för att hjälpa till med kontakter. 
 
För att identifiera socialarbetare som var av intresse för studien fördes diskussioner med 
kontaktpersonen. Vi anordnade sedan på plats möten med nyckelpersoner inom VoC. Alla 
intervjuer gjordes på respektive intervjupersons kontor vilket var en familjär och trygg plats 
för intervjupersonen. Däremot betyder det att intervjuaren hade liten kontroll över miljön, 
som i vårt fall att någon kom in i rummet under intervjun eller att byggarbete pågick utanför 
byggnaden. Intervjuerna gjordes enskilt med individen, förutom i två fall där en översättare 
medverkade, och varade mellan 30-40 minuter.   
 
Inför intervjuerna utformades ett samtyckesformulär med information om studiens syfte och 
deltagande (se bilaga 1), vilket intervjuaren gick igenom gemensamt med intervjupersonen. 
För att språket inte skulle vara ett hinder användes en översättare från organisationen i de fall 
där socialarbetaren inte kände sig bekväm med att tala på engelska. Vid användning av en 
översättare började intervjuaren med att presentera studien på engelska och sedan gick 
översättaren igenom formuläret med intervjupersonen. Detta formulär hade tidigare gåtts 
igenom med översättaren så han var kunnig i materialet. För medverkan i studien signerade 
deltagarna samtyckesformuläret och fastställde därmed att de hade läst och förstått 
informationen och accepterade att frivilligt delta i studien.  
 
Intervjuguiden som upprättades för intervjuerna utgick från två specifika teman med koppling 
till studiens frågeställningar, “återintegrering i familj” och “svårigheter vid återintegrering av 
barnet” (se bilaga 2). Till varje tema skrevs en lista med frågeställningar som skulle beröras 
för att täcka undersökningens syfte (Bryman, 2011). Det fanns däremot också möjlighet att 
frångå intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor för att få mer utvecklade svar. Samtliga 
intervjuer spelades in med tillstånd av intervjupersonen och sedan transkriberades 
inspelningarna. Alla intervjupersoner fick erbjudande om att ta del av sin transkribering och 
ändra om det fanns något missförstånd, vilket samtliga deltagare föredrog.  
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4.4 Analys  
Utmaningen med kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd data (Fejes & 
Thornberg, 2015). För att underlätta analysprocessen spelades samtliga intervjuer in med 
tillstånd av intervjupersonerna. Dessa inspelningar transkriberades sedan för att göra det 
möjligt att analysera materialet. En nackdel med detta arbetssätt är att det är mycket 
tidskrävande och ofta resulterar i stora högar av papper (Bryman, 2011). Däremot förbättrar 
det minnet och omedvetna tolkningar kan kontrolleras då man upprepade gånger kan gå 
igenom intervjupersonens svar, vilket bidrar till att man kan göra en noggrannare analys av 
det som sagts (Bryman, 2011). Att använda sig av semistrukturerade intervjuer där olika 
teman behandlades underlättade själva analysprocessen genom att frågorna var fokuserad på 
studiens syfte.  
 
Första steget i analysprocessen var att finna betydelsebärande enheter i texten, vilket kan 
göras genom att markera ord eller meningar för att sedan ge det en benämning som kan bestå 
av ett eller flera ord (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Dessa benämningar kallas för 
koder och kan med fördel vara individens egna uttryck då den inledande analysen bör ligga så 
nära empirin som möjligt (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Kodningen kan ses som ett 
sätt att etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data (Bryman, 2011).  
 
Vi granskade vår insamlade data och kodade materialet, sedan läste vi igenom 
transkriberingarna på nytt för att se om vi hade missat något viktigt i intervjuerna. När vi 
kände att vi inte fick ut mer av att läsa transkriberingarna jämförde vi de koder vi hade tagit ut 
med varandra för att sedan kategorisera dem. Bryman (2011) uppger att en kategori kan 
innehålla en eller flera koder och ligger således på en högre abstraktionsnivå än koderna. 
Kategorier innehåller begrepp som bearbetats i den utsträckning att det kan representera en 
företeelse i verkligheten (Bryman, 2011). Kategorierna i analysen fick representera de olika 
delarna som intervjuerna handlade om, därför fick kategorierna heta familj, barn, 
socialarbetare och återintegrering. Underkategorierna fick i sin tur stå för den företeelse som 
koderna handlade om och beskrev.  
 

Kategorier Underkategorier Koder 

Barn Motstånd 
 

Behöver eller förväntar sig annat från 
organisationen 
Barn indikerar att han är redo, går tillbaka till 
gatulivet 
Blir influerad av andra barn och rymmer från VoC 

Exempel från kodningsmallen (se bilaga 3).  
 
Vår forskning baseras på en abduktiv ansats, vilket handlar om att man samlar empiri och 
strukturerar den samtidigt som man läser teori och tidigare forskning och därigenom finner 
hjälp till sitt struktureringsarbete (Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg (2015) 
beskriver abduktion som en ansats där utgångspunkten ligger i empirin men där teorin och 
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dess föreställningar inte förvisas. Vidare beskrivs abduktion som en ständig pågående process 
där man växlar mellan teori och empiri, samtidigt finns det möjlighet att förändra i efterhand 
då ny information tillförs. Detta menar Alvesson och Sköldberg (2008) kan stärka studiens 
trovärdighet då allt material konstant omvärderas i anknytning till nya informationskällor. I 
vår analys har vi valt att vara datanära och successivt låtit förståelse för fenomenet växa fram. 
Teorin har korrigerats och finjusterats under arbetets gång för att passa det empiriska material 
vi har fått fram vilket innebär att vi har varit rörliga i processen, därför anser vi också att vi 
använder oss av en abduktiv ansats.  
 
4.5 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen var sådan att Linn var på plats i Nepal för att samla intervjuer vid VoC 
medan Julia befann sig i Sverige, sökte litteratur och fokuserade på kunskapsläget. Utöver det 
har samtliga delar av studien genomförts tillsammans. I Nepal deltog Linn i aktiviteter vid 
VoC för att identifiera nyckelpersoner för studien och för att få större kunskap om ämnet och 
kulturen. Då man gör icke-sannolikhetsurval är det viktigt att forskaren har kunskaper om 
deltagarna har de efterfrågade egenskaperna för att kunna säkra kvalitén i studien (Wikström, 
2009).  
 
Efter intervjuerna transkriberade Linn inspelningarna som sedan delades med Julia. 
Transkriberingarna lästes igenom enskilt för att forskningspersonerna inte skulle påverkas av 
varandra och för att man sedan skulle kunna jämföra de meningsbärande enheterna som var 
och en ansåg som viktig för att kunna besvara studiens syfte. Annars har det tolkningsbara 
arbetet genomförts tillsammans vilket gäller bearbetningen av data, kodnings- och 
kategoriseringsarbetet samt resultat- och analysdelar.  
 
4.6 Etiska överväganden  
I vår studie har vi förhållit oss till de fyra krav som Vetenskapsrådet ställer vid humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
För att uppfylla informationskravet ska forskaren informera forskningsdeltagare om 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckesformuläret som intervjupersonerna 
fick ta del av innan intervjuerna innehåller information om forskningens syfte och deltagande 
samt hur intervjuerna kommer användas och hur datan kommer förvaras (se bilaga 1). Bland 
annat säger samtyckesformuläret att forskarna är de enda med tillgång till inspelningarna, att 
deltagande i studien är frivilligt och att intervjupersonen kan välja att avbryta när som helst 
utan att behöva förklara sig.  
 
Själva informationskravet är grunden för att samtyckeskravet ska kunna uppfyllas eftersom 
deltagarna behöver nödvändig information för att kunna ta ställning till deltagande i studien 
(Kalman & Lövgren, 2012). Samtyckeskravet säger att deltagarna i en studie har rätt att 
bestämma över sin egen medverkan och har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa 
följder samt att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Som 
tidigare nämnt innehåller samtyckesformuläret information om dessa delarna vilket försäkrar 
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intervjupersonen om att deltagande är frivilligt och att hen har rätt att avbryta sin medverkan. 
Detta formulär har gåtts igenom tillsammans med deltagarna innan intervjuerna vilka har 
sedan gett skriftligt samtycke till medverkan i studien och därmed konstaterat att de har tagit 
del av informationen och valt att delta.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att värna om deltagarna genom att förvara och handskas med 
uppgifter noggrant på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Kalman & Lövgren, 
2012). Slutligen måste forskaren också uppfylla nyttjandekravet som är nära kopplat till 
konfidentialitetskravet och som innebär att uppgifter som samlats till studien endast ska 
användas i forskningsändamål (Kalman & Lövgren, 2012). Intervjupersonerna har försäkrats 
om att endast forskarna har tillgång till inspelningar och transkriberingar av materialet. När 
studien är klar kommer inspelningar raderas då de inte ska användas till något annat ändamål. 
I samtyckesformuläret framgår det också hur datan och studien ska användas för att försäkra 
deltagarna om att uppgifterna endast används till forskning.  
 
4.7 Metodreflektion 
Två begrepp som är centrala i kvalitativa studier för att diskutera tillförlitligheten i studien är 
trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 2011). Trovärdighet är ett begrepp inom 
vetenskapen som handlar om forskningens fokus och hur väl data och analysprocesser 
behandlar det som avsetts att undersökas (Graneheim & Lundman, 2004). Frågan om studiens 
trovärdighet uppstår redan när forskaren fattar beslut om fokus för studien, val av deltagare 
och tillvägagångssätt för insamling av data. Att forskaren väljer den lämpligaste metoden, har 
stor mängd data, inkluderar olika infallsvinklar och rapporterar resultatet till deltagarna för att 
bekräfta att fenomenet har uppfattats på rätt sätt, bidrar till studiens trovärdighet (Graneheim 
& Lundman, 2004).  
 
Vårt val av att inkludera tre manliga och tre kvinnliga socialarbetare var för att få med olika 
perspektiv kring fenomenet, däremot visade det sig att uppfattningen av fenomenet var väldigt 
lika mellan könen. Vidare tänker vi att vi har bidragit med olika infallsvinklar av fenomenet 
och mer granskande perspektiv då en spenderade tid i Nepal vid VoC och den andra befann 
sig i Sverige. Då vi har gjort intervjuer om arbetssätt inom VoC med personer som är 
företrädare för organisationen har vi tagit i beaktade att det kan förekomma vissa risker, som 
att forskningspersonerna underhåller information om brister i verksamheten för att de själva 
jobbar inom den. Detta beskriver Bryman (2011) som social önskvärdhet vilket handlar om att 
vissa av respondenternas svar formas av deras uppfattning om vad som är önskvärt. Det 
innebär att intervjupersonen kan svara utifrån vad personer tror är socialt acceptabelt istället 
för att dela information som personen riskerar att dömas för (Bryman, 2011). Samtidigt är det 
socialarbetarna som har bäst kunskap om deras roll i återintegreringsprocessen och de 
motstånd de möter i arbetet, därför var de också aktuella för vår studie.  
 
Som författare har vi även tänkt på de kulturella aspekterna och hur skillnader i kulturer kan 
påverka intervjupersonernas svar samt våra tolkningar av dem. Hur acceptabelt är det 
exempelvis att kritisera stat eller den egna organisationen? För att kunna förstå en annan 
kultur krävs det ett genuint intresse och en uppriktig vilja att förstå den (Herlitz, 2010). Om 
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man inte har ett grepp om den kulturella grammatiken som personen använder är det svårt att 
tolka personens meddelande rätt eftersom människan tenderar att uppfatta och tolka 
omvärlden utifrån den egna kulturen (Herlitz, 2010). Att lära sig den andras kultur och att 
förstå den är viktiga aspekter för att kunna tyda den andras budskap (Wikström, 2009). Då 
Linn spenderade tid på organisation var det oundvikligt för henne att inte göra observationer, 
det betyder däremot inte att observationerna är en del av datan utan endast en bakgrund för att 
kunna tyda budskapen i intervjuerna då vi från början hade liten kunskap om ämnet och 
kulturen. Julias begränsade kontakt med organisationen bidrog till att hon var en neutral part. 
Utan direkt koppling till varken organisationen eller intervjupersonerna tänker vi att det 
bidrog till det kritiska förhållningssättet. 
 
Risken för att intervjupersonerna skulle undanhålla information tog vi i beaktande när vi 
utformade intervjuguiden så den skulle belysa såväl positiva som negativa aspekter av 
organisationen och socialarbetarnas arbete. Detta lämnade mindre utrymme för 
socialarbetarna att enbart belysa de positiva sidorna av organisationen. Eftersom Linn innan 
intervjuerna hade tillbringat tid med intervjupersonerna vid olika aktiviteter var hon inte en 
främling vilket bidrog till att intervjuerna kändes avslappnade. Om intervjupersonerna känner 
sig avslappnade berättar Denscombe (2016) att det är större chans att de ger sanningsenliga 
svar. Däremot kan det också bidra till att intervjuaren redan har en bild av socialarbetaren och 
därmed kan vinkla frågor efter den uppfattning man har av fenomenet och personens 
yrkesroll. Intervjuguiden som skrevs innan är det som har fått vara ledande i intervjuerna och 
har varit ett viktigt redskap för att hålla sig till ramarna för studien. Att vi sedan delade 
transkriberingarna med intervjupersonerna ökade trovärdigheten då deltagarna fick möjlighet 
att ge synpunkter på materialet och ändra om det behövdes, vilket ökade tillförlitligheten i 
studien (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Överförbarhet handlar i sin tur om huruvida resultatet från undersökningen går att 
generalisera till andra situationer (Bryman, 2011). I vår studie använde vi oss av ett målstyrt 
urval vilket betyder att vi handplockade intervjupersoner med relevans för studiens syfte. 
Viktigt att nämna är att ett icke slumpmässigt urval inte kan generaliseras till en population 
(Bryman, 2011). I socialt arbete är det däremot vanligt att forskaren undersöker några få fall 
på djupet vilket motiveras med att forskaren vill bidra med kunskapsutveckling om det 
studerade fenomenet (Andersson & Ahnlund, 2009). Vi är medvetna om att socialarbetarnas 
egna upplevelser av fenomenet är svåra att överföra på andra personer eller situationer. 
Däremot tänker vi att delar av resultatet går att överföra dels då mycket stämmer överens med 
tidigare forskning. Genom att vi använde oss av samma intervjuguide som var relativt 
strukturerad vid samtliga intervjuer innebär det också att intervjupersonerna svarade på 
samma frågor vilket höjer tillförlitligheten i studien (Patel & Davidsson, 2011). Detta tänker 
vi som författare även ökar möjligheten att göra om studien och få liknande resultat (Bryman, 
2011). Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan forskaren underlätta frågan om 
överförbarheten genom tydliga beskrivningar av kultur och sammanhang, urval, 
datainsamling och analysprocessen samt bra presentation av resultat med lämpliga citat.  
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5 Återintegrering i familj och motstånd 
I det följande kapitlet presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna som har genomförts. 
Vi har valt att dela in kapitlet i fyra underrubriker som vi har identifierat som viktiga för att 
förstå fenomenet. Under den första rubriken presenteras anledningar till varför gatubarnen ska 
integreras i den egna familjen. Under den andra rubriken beskrivs återintegreringsprocessen 
inom Voice of Children och under den tredje talar vi om socialarbetarens roll. Olika typer av 
motstånd som socialarbetaren kan stöta på under återintegreringen presenteras under den 
fjärde rubriken. 
 
För att kunna läsa resultatet krävs det lite förkunskap om de olika stegen i VoC:s 
återintegreringsprocess, vilka är räddning, rehabilitering och återintegrering (Voice of 
Children, u.å.). Räddningsenheten är det första steget i kedjan där barnen vanligtvis spenderar 
någon enstaka månad för att jobba med sitt beteende och bli redo att gå vidare till det nästa 
steget i processen, vilket är rehabilitering. Vid rehabiliteringsenheten görs barnet sedan redo 
att återintegreras i familj genom diverse aktiviteter. Samtidigt jobbar återintegreringsenheten 
med barnets familj för att skapa en trygg hemmiljö.  
 
5.1 Anledningar till återintegrering i familj  
Voice of Children:s riktlinjer säger att barnet i första hand ska återintegreras i familj samtidigt 
beskriver intervjupersonerna att gatubarnen ofta självmant har valt att lämna sina hem på 
grund av misshandel, alkoholism eller vanvård. Samtliga intervjupersoner menar att den 
främsta förklaringen till återintegrering i familj är att barnen behöver sina föräldrars kärlek, 
omvårdnad och vägledning, de personer som barnet redan har skapat ett band till, för att växa 
mentalt, förstå konceptet av en familj och känna tillhörighet.  
 

“Om barnet inte har en familj så kan han placeras i ett fosterhem, men om han har en egen familj så 
borde vi arbeta med familjen. Vi bör prioritera att behålla barnet med sin egen familj.” IP 4 

 
Kulturellt sett spelar familjen en viktig roll i Nepal och i hushållen finner man ofta 
medlemmar från flera generationer. Med detta menar intervjupersonerna att barnet inte bara 
behöver familjen under sin barndom utan genom hela livet som vägledning och stöd. 
Dessutom förklarar socialarbetarna att andra än familj endast fungerar som en tillfällig 
lösning då de inte tar barnet under en längre tid utan endast fungerar som ett tillfälligt skydd. 
En socialarbetare vid återintegreringsenheten förklarar att barnet inte får någon känsla av vad 
en familj är och därför ingen klar bild av kärlek om han bor på en organisation, ett hostel eller 
liknande.  
 
För att kunna återintegrera barnet i familjen förklarar socialarbetarna att det krävs lyhördhet, 
speciellt då man arbetar med små barn. I de fallen kan barnet eventuellt inte föra sin egen 
talan, beskriva hemsituationen eller sina känslor vilket betyder att socialarbetaren måste vara 
extra vaksam då det finns risker med att återintegrera honom med familjen.  

 
“I vissa fall handlar det om ett litet barn och i de fallen blir det lite svårare, eller hur? Hur kan vi 
återintegrera honom med familjen då familjen själv har problem? För om familjen inte har några 
problem varför är han då på gatan? I de fallen måste vi vara extra vaksamma.” IP 1 
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Förutom att socialarbetaren behöver vara lyhörd förklarar de att det också måste finnas en 
vilja från barnet att återförenas med familjen och familjen måste vara redo att acceptera och ta 
emot honom. För det krävs det inte endast att VoC arbetar med barnet utan socialarbetarna 
belyser även vikten av att arbeta med familjen så de ska ha rätt verktyg för att kunna ta emot 
barnet.   
 
5.2 Återintegreringsprocessen 
För att lyckas med återintegreringen av barnet i familjen förklarar socialarbetarna att det inte 
endast går att jobba med den ena parten utan att både familj och barn måste ta sitt ansvar i 
processen. Detta betyder att VoC arbetar parallellt med barn och familj utifrån de problem 
som identifieras.  
 
Det första steget i processen är enligt socialarbetarna att hitta barnets familj utifrån den 
information som barnet uppgett till räddningsenheten. Socialarbetarna förklarar att när 
föräldrarna är villiga att ta emot barnet så följer återintegreringsenheten med honom på ett 
hembesök för att finna problemen inom familjen vilka sedan kategoriseras in under fem 
kategorier: utbildning, hälsa, ekonomi, psykosociala problem och juridiska handlingar. Vidare 
berättar socialarbetarna att när problemen sedan har synliggjorts vet dem vad man bör arbeta 
med för att möjliggöra återintegrering av barnet. Det kan handla om att socialarbetaren 
informerar om sjukvård, erbjuder och stödjer familjemedlemmar att gå en yrkesutbildning, ger 
psykosocial rådgivning och om familjen saknar juridiska handlingar samarbetar de med lokala 
myndigheter. Socialarbetarna berättar att tanken bakom att assistera istället för att lösa 
problemen åt familjen eller ge fysiska saker är för att familjen ska lära sig att hantera 
problemen på egen hand istället för att bli beroende av organisationen.   
 

“Vi visar dem bara vägen, den rätta vägen för att hålla sig undan från problem. Saker som pengar och  
fysiska grejer gör dem bara beroende och då kommer de förvänta sig pengar från VoC.” IP 4  

 
Vid räddnings- och rehabiliteringsenheten jobbar socialarbetaren med att förbättra barnets 
beteende, detta beskriver socialarbetarna som en av de stora barriärerna för att kunna 
återintegrera barnet i familjen. En socialarbetare vid rehabiliteringsenheten berättar att de 
viktigaste verktygen barnet får vid de två enheterna är att beteendet ändras positivt, de får 
möjlighet att utveckla sig själva, arbeta med disciplin och utbildningsstatus samt ges sjukvård 
och får lära sig om personlig hygien. Med detta sagt kan beteende, personlig utveckling, 
utbildning och hälsa ses som stora fokusområden då det gäller arbetet med barnet.  
 
Flera av barnen har beteendeproblematik som aggression, emotionell instabilitet eller 
liknande, vilket socialarbetarna förklarar som mer krävande fall då de får lägga ner mycket tid 
med att hjälpa barnet att förbättra sitt beteende. Socialarbetarna förklarar att det krävs 
regelbundna samtal med barnet samt en individuell och nära relation till honom för att kunna 
förbättra hans beteende. För att kunna skapa och behålla en nära relation berättar 
socialarbetarna att det tillsätts en referensperson vid räddnings- och återintegreringsenheten 
som ansvarar för barnet. Då barnet sedan förflyttas till rehabiliteringsenheten ersätts hans 
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referensperson vid räddningsenheten med en ny referensperson inom rehabilitering som 
ansvarar för hans personliga utveckling. Vidare uppger socialarbetarna att utöver samtal ska 
den socialarbetare som blir kontaktperson för barnet göra en plan tillsammans med honom 
med mål och planer för hur han ska uppnå dem. Enligt socialarbetarna är det viktigt att planen 
skapas tillsammans med barnet då den utgår från hans önskemål och situation. 
Referenspersonen vid återintegreringsenheten ansvarar istället för familjens utveckling.  
 
Förutom att komma underfund med barnets beteende berättar socialarbetarna att det också 
måste finnas en vilja från barnet att återintegreras med sin familj, likväl som att familjen 
måste vara redo att acceptera och ta emot honom. Socialarbetarna uppger att medan 
rehabilitering jobbar med att förbättra barnets beteende så fokuserar återintegreringen på att 
stötta familjen med deras problem. Det första steget i återintegreringen är att arbeta med 
föräldrarnas medvetenhet inom olika områden, såsom exempelvis omvårdnad och kärlek av 
barnet. För att familjen ska ändra sitt beteende måste de ha förståelse för sin egen situation 
och vilja förändras, annars säger socialarbetarna att det är svårt att återintegrera barnet i 
familjen.  
 

“Först av allt måste de inse deras eget tillstånd och vilja förändras. Vissa familjer säger ‘det är okej’  
och vill inte förändras.” IP 6 

 
Socialarbetarna uppger att under tiden barnet befinner sig på rehabiliteringscentret får han 
göra hembesök för att arbeta på relationen mellan honom och familjen. När familjen sedan har 
förbättrat sin situation, har vetskap om vård av barn, relationen har förändrats och man ser en 
förbättring i barnets beteende så är de redo för återintegrering. Vidare uppger socialarbetarna 
att innan återintegrering gör barnets referenspersoner en bedömning av situationen för att 
försäkra sig om att återintegrering är möjligt. I denna bedömning talar man också enskilt med 
barnet för att höra om han själv tycker att han är redo. En socialarbetare vid 
återintegreringsenheten berättar att de också kan låta barnet prova bo hos familjen ett par 
dagar för att se vad han och familjen känner.  
 
Efter det att barnet har integrerats i familjen, berättar socialarbetarna att 
återintegreringsenheten gör regelbundna uppföljningar för att se vilket stadium familjen 
befinner sig i. Om nya problem identifieras fokuserar socialarbetaren på att hjälpa familjen 
lösa dem genom att tillsammans diskutera lösningar, så barnet inte riskerar att hamna på gatan 
igen. Socialarbetarna berättar vidare att när VoC sedan har gjort bedömningen att familjen 
inte längre behöver organisationens stöd så drar de sig undan gradvis för att ge utrymme för 
familjen att verka på egen hand.  
     

“Vi, socialarbetare, jobbar med deras känslor. Ger rådgivning många gånger. Första steget är  
introduktion, sedan relationsuppbyggnad, hitta problemen, hjälpa med att lösa dem och sedan 
återintegrera. Så steg för steg. Efteråt gör vi uppföljning.” IP 6 
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5.3 Socialarbetarens roll  
Som socialarbetare vid VoC är man inte specialiserad på en sak utan man ska kunna 
genomföra många typer av uppgifter för att möta barnens olika behov. Enligt en 
socialarbetare vid rehabiliteringsenheten kräver arbetet att de ständigt inhämtar ny kunskap 
och utvecklar sina färdigheter. Ett återkommande tema i intervjuerna är vikten av ett 
individuellt bemötande för att kunna motivera och stödja barnet i processen. Socialarbetarna 
vid räddnings- och rehabiliteringsenheten förklarar att de inte tror på att alla barn ska följa en 
och samma plan utan att den ska skräddarsys efter barnets önskemål.  
 
Socialarbetarna förklarar att en av de viktigaste uppgifterna är att motivera barnet till att 
återintegreras i familjen och skapa ett bra liv för sig själv. Detta kan handla om att skapa en 
familjeliknande miljö som påminner barnet om familjens betydelse. Socialarbetarna vid 
rehabiliteringscentret berättar att barnen får hjälpa till med sysslor som att laga mat, städa och 
ta hand om kor för att lära sig om ansvar och att planera, vilket sedan ska bidra till att barnet 
ska kunna finna sin plats i familjen och skapa en framtid för sig själv. De diskuterar även 
tillsammans med barnen om livet på gatan och vikten av familj för att göra dem medvetna om 
risker. Barnen erbjuds också informell utbildning av organisationen för att väcka intresset för 
studier, de kan också välja att gå i en lokal skola eller gå en yrkesutbildning i de fall barnet är 
över 15 år. Vidare förklarar en socialarbetare vid rehabiliteringsenheten att barnen även ges 
möjlighet att delta i aktiviteter i samhället och får därav chansen att göra något för sin framtid 
samt vara en del av samhällsgemenskapen.  
 

“Huvudmålet med dessa aktiviteter är att barnet ska ta mer ansvar över sin framtid och  
planering i hemmet. Om de kan anpassa sig i centret, genom att jobba med amah (kvinna som sköter 
sysslorna i hemmet) och på fältet, är de redo att återintegreras i familjen.” IP 2 

 
Som socialarbetare är det av vikt att finna de problem och svårigheter som barnet har men 
även de som finns inom familjen. För att få kunskap om familjens tillstånd förklarar 
socialarbetarna vid återintegreringsenheten att de intervjuar barnets familjemedlemmar, vilket 
kan vara allt från föräldrar och syskon till mor- och farföräldrar. För att få insyn och tillstånd 
att hjälpa krävs det att socialarbetarna bygger en relation till familjen. Enligt två av 
socialarbetarna vid återintegreringsenheten är relationen den viktigaste faktorn för ett gott 
samarbete mellan familj, barn och organisationen samt för att socialarbetaren inte ska 
uppfattas som ett hot.  
 

“Jag skapar en vänlig miljö i barnets familj och efter det ser de sina egna problem, och de stödjer mig 
och jag stödjer dem! Så det viktigaste som socialarbetare enligt mig är bygga relationer. Om du har en 
dålig relation kommer de inte stödja dig, de kommer inte vilja prata med dig eller träffa dig. Hur talar 
du till dem? Först relationsuppbyggnad, sedan rådgivning. Om du visar dem respekt kommer de 
respektera dig också.” IP 5 
 

Ett genomgående tema för de olika intervjuerna har varit att ha ett långsiktigt tänk genom hela 
processen. Att lära barnet planera och ta ansvar, och lära familjen att lösa problem på egen 
hand med hjälp av information som försetts av organisationen tros kunna bidra till att de i 
framtiden ska kunna verka på egen hand. Att sedan följa upp resultaten och jobba med 
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problem som eventuellt uppstår efter återintegreringen där socialarbetaren fungerar som en 
medlare mellan parterna ska förhindra barnet från att hamna på gatan. En av socialarbetarna 
vid återintegreringsenheten förklarar att andra organisationer som jobbar med gatubarn ibland 
lämnar över barnet till familjen, signerar ett papper utan att sedan följa upp resultatet och se 
hur det går för barnet vilket ökar risken för återfall.  
 

“Andra organisationer tar barnet till hans hus, överlämnar honom och skriver en överenskommelse, sen 
kommer han till Katmandu. Det är inte en bra integration.” IP4 
 
 

Utöver arbetet med barn och familj förklarar en av socialarbetare vid återintegreringsenheten 
att det är viktigt att socialarbetarna stöttar varandra i det dagliga arbetet då jobbet är krävande 
och de kan stöta på olika typer av motstånd under återintegreringsprocessen, vilket kan 
kräva stöd eller rådgivning av kollegor. Socialarbetaren förklarar att de arbetar i team vid 
VoC vilket betyder att de har varandra att hämta kunskap och stöd ifrån. 
 
5.4 Motstånd  
Under återintegreringsprocessen möter socialarbetarna olika typer av motstånd. Samtliga 
socialarbetare beskriver att motstånden är många men att det är familjen som utgör det 
primära problemet under återintegreringen. Ett återkommande tema från intervjuerna är att 
om familjen från början hade varit okej och kunnat uppfylla barnets grundläggande behov så 
hade det aldrig funnits någon orsak för honom att söka sig till gatan.  
 

“Det största problemet är familjen. Om familjen tar sitt ansvar och är bra så kommer relationen  
automatiskt vara bättre, och det kommer vara harmoni mellan familj och samhälle. I det fallet kommer 
miljön för barnet också vara bra. Så om familjen ändrar sitt eget beteende blir allt bra.” IP 2 
 

Föräldrarna har i många fall egen problematik och samtliga socialarbetare beskriver bristande 
engagemang och ansvarskänsla från barnens familjer som stora barriärer. Gatubarnen kommer 
ofta från familjer som saknar utbildning, lever med missbruk, fattigdom eller där det 
förekommer våld inom familjen vilket försvårar återintegreringen. Fysisk och psykisk 
misshandel är i många fall orsaken till att barnen söker sig till gatan och är även en anledning 
till att de inte vill återvända hem. I vissa fall vill familjen inte ta emot barnet på grund av 
ekonomiska svårigheter då de inte har råd eller tid för barnet. Familjer från landsbygden 
beskrivs som ett extra stort hinder då de ofta tror att barnet får mer möjligheter och bättre 
faciliteter i Katmandu och vill därför inte att han ska återintegreras i familjen. Många av 
gatubarnens föräldrar arbetar som billig arbetskraft och har långa arbetsdagar för en knapp 
lön. Socialarbetaren vid räddningsenheten berättar att pengarna som tjänas in inte alltid går till 
att täcka barnets grundläggande behov utan kan gå till meningslösa saker såsom alkohol. Barn 
med missbrukande föräldrar beskrivs av samtliga intervjupersoner som svårare fall då 
föräldrarna inte alltid är beredda att ge upp sitt missbruk.  
 
En annan sak som alla intervjupersoner har berört som ett hinder är familjestrukturen. Ofta 
kan man finna en styvförälder vilket socialarbetarna förklarar komplicerar återintegreringen 
av barnet. Styvföräldrar tycks inte alltid se barnet som deras ansvar då det inte är deras 



 

24 
 

biologiska barn och vill därför inte ta emot honom. Familjens sammansättning och storlek kan 
också förändras under arbetets gång på grund av konflikter inom familjen vilket försvårar 
arbetet med återintegreringen. 
 

“Det är så svårt att arbeta med missbrukande familjer, de vill aldrig förändras. Och sen ser vi 
styvföräldrar, dysfunktionella familjer, styvmammor och styvpappor som aldrig accepterar barnet. 
Barnet är redo att återintegreras men familjen är inte redo att ta sitt ansvar.” IP 6 

 
I de fall där barnet har en funktionsnedsättning beskriver två av socialarbetarna vid 
återintegreringsenheten att det är extra svårt att återintegrera honom i familj. Det är vanligt att 
föräldrarna förnekar att barnet är deras eller ser honom som en börda som inte hjälper till i 
hemmet. I de fall där ett barn med en funktionsnedsättning återintegreras i familj är det inte 
ovanligt att han sedan väljer att lämna familjen då föräldrarna är borta stora delar av dagen 
och jobbar samtidigt som barnet möter svårigheter i skolan. 
 

“Funktionsnedsatta barns familjer vill aldrig behålla dem. Vissa familjer är redo att ta emot barnet men 
många gånger lämnar han självmant. De är aldrig regelbundet i skolan och kan inte gå på en vanlig 
skola. Vissa familjer säger att barnet inte är deras. [...] De ser honom som en börda och känner att han 
aldrig hjälper till. [...] Ibland accepterar familjen barnet men du vet, familjen är fattig, de jobbar mycket 
och under den tiden lämnar barnet familjen.” IP 6 

 
När det kommer till motstånd av barnet under återintegreringsprocessen är anledningarna 
enligt socialarbetarna ofta kopplat till grupptryck. I vissa fall kan barnet uppvisa ett bra 
beteende men trots det fly från centret med anledning av att ett annat barn har uppmanat 
honom till att rymma. För socialarbetaren innebär det att man får börja om arbetet med barnet. 
Andra gånger kan barnet rymma efter återintegreringen då han träffar gamla vänner som 
fortfarande är aktiva på gatan. Däremot anser en av socialarbetarna vid rehabiliteringsenheten 
att om familjen förändrar sitt beteende så följer barnet ofta deras goda exempel och ändrar sitt 
beteende vilket gör att återintegreringen blir lyckad. 
 
En av socialarbetarna belyser även det faktum att det kan vara organisationer som erbjuder fel 
insatser eller inte uppnår de förväntningar som finns då alla barn är olika, med olika 
bakgrunder och olika problematik. En del av barnen förväntar sig annat av organisationen, 
men med anledning av att en organisation har begränsade tillgångar är det svårt att anpassa 
utbudet så det passar alla.  
 

“Vissa gånger kan barnet behöva andra saker från oss för att arbeta med hans problem, eller så  
förväntar han sig andra saker och vi bistår dem med det vi vill, så dessa saker kan orsaka problem under 
återintegreringen av barnet.” IP 3 

 
Det är viktigt att barn såväl som föräldrar förbereds inför återintegreringen. I vissa fall vill 
barnet återgå till familjen, men familjen är inte redo att ta emot barnet. En av socialarbetarna 
på VoC beskriver hur föräldrarna kan beskylla barnet för tidigare misstag eller för att barnet 
valde att rymma hemifrån samt att en av de största utmaningarna är när familjemedlemmarna 
inte är villiga att förändra sina tankar om att det är barnet som beter sig felaktigt. Förutom att 
familjen kan vara arg på barnet berättar en socialarbetare vid återintegreringsenheten att 
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socialarbetarna också kan bli attackerade av familjen.  
 

“I vissa fall är familjen inte villig eller redo att acceptera barnet men barnet är redo att återförenas med 
familjen, så det kan… Klyftan kan påverka barnet negativt, eller hur? Om barnet är redo att vara med 
familjen, men familjen inte är redo att acceptera honom… Och vi tror på att barnet ska vara med 
familjen.” IP 1 
 

I fall där familjen inte är villiga att ta emot barnet förklarar socialarbetarna att det kräver extra 
arbete för att det ska bli möjligt att återintegrera honom och så barnet inte ska fly och fortsätta 
sitt liv på gatan. Vidare beskriver en av socialarbetarna att de kan få falsk information om 
tillvaron från föräldrarna eller barnet, vilket i sin tur leder till att VoC arbetar för en 
återintegrering på felaktiga grunder vilket medför att de bakomliggande problemen inte blir 
lösta. 
 
Socialarbetarna på VoC följer ständigt upp barnet, problemen och familjeförhållandena efter 
återintegreringen. Enligt socialarbetarna är det av vikt att belysa att vid eventuella problem 
efter återintegreringen så diskuterar man gemensamt med familjen lösningar för att komma 
till rätta med problemet. I de fall barnet återgår till gatan efter återintegreringen berättar 
socialarbetarna att de räddar honom igen och tar honom till centret för att jobba med det 
bakomliggande problemet, så de sedan kan återuppta processen med återintegreringen.  
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det resultat som framkommit i studien i förhållande 
till teori och tidigare forskning. Syftet med studien är att undersöka socialarbetarens roll i 
återintegreringsprocessen av barnet i familj samt de motstånd som socialarbetaren möter 
under återintegreringen, och det är dessa frågeställningar som behandlas under de två första 
underrubrikerna. Sedan diskuteras frågan om barnen faktiskt bör återintegreras i den egna 
familjen och avslutningsvis presenteras de slutsatser som kan dras från diskussionen.  
 
6.1 Socialarbetarens roll  
Återintegreringsprocessen av gatubarnen vid Voice of Children är mycket omfattande vilket 
visar på hur problematiskt fenomenet faktiskt är. Det krävs inte endast arbete med familj eller 
barn utan socialarbetaren måste jobba med båda parterna för att kunna lyckas med 
återintegreringen av barnet i familjen. Att jobba utifrån Family-Centered Practice innebär att 
fokus ligger på att bevara familjen genom att skapa delaktighet och engagemang (Lietz & 
Geiger, 2017), vilket innebär att alla parter involveras i processen och ses som viktiga 
komponenter för en lyckad återintegrering. Att jobba parallellt med barn och familj har under 
tidigare forskning visat sig vara ett lämpligt arbetssätt för att det ska vara möjligt för barnet 
återvända till familjen (Brink, 2001). Som även Ryckmans (2012) menar så är det viktigt att 
finna de bakomliggande problemen, vilka ofta kan kopplas till familj, och sedan arbeta med 
att lösa dem för att tillgodose barnets behov.  
 
Utifrån KAIMeR-teorin kan man säga att socialarbetarna är de primära aktörerna, vilket Blom 
och Morén (2007) beskriver som de professionella som ingår i vad de kallar för 
biståndsprocessen. Enligt KAIMeR-teorin har aktörerna alltid en funktion (Blom & Morén, 
2007) och vad gäller socialarbetarna på VoC så beskrivs deras funktion i enlighet med deras 
roll. Socialarbetarna på VoC beskriver själv att deras roll i stora drag handlar om att motivera 
och stödja både familj och barn där relationen kan ses som den avgörande faktorn i 
förändringsarbetet. För att nå förändring talar socialarbetarna om vikten av bra relationer för 
att barn och familj ska komma till insikt, vara samarbetsvilliga och vilja förändras. 
Socialarbetarna förklarar att en dålig relation som inte bygger på ömsesidig respekt försvårar 
återintegreringen av barnet då det istället leder till motstånd och förakt. I Family-Centered 
Practice finns det en tro om att relationen till klienten har en avgörande roll och att förändring 
sker i positiva sammanhang (Lietz & Geiger, 2017). Relationen blir alltså den avgörande 
faktorn för det fortsatta arbetet och i det nästa steget kan socialarbetaren motivera och stödja 
familjen och barnet i återintegreringen. Blom och Morén (2007) beskriver den 
rollöverskridande mekanismen i biståndsprocessen inom KAIMeR som den del då de olika 
aktörerna skapar en relation. Denna relation går ofta utanför ramarna för rollen som 
socialarbetare och klient. Som socialarbetarna på VoC berättar är det viktigt med en bra 
relation för att både barn och familj ska komma till insikt och vilja förändras. Den delen då 
man utmanar klienten till en förändring genom att påpeka att deras levnadssituation inte är 
hållbar kallas för utmaningsmekanismen (Blom & Morén, 2007).  
 
För att arbeta för förändring måste socialarbetaren enligt arbetsmodellen Family-Centered 
Practice identifiera förhållanden och beteenden som behöver förbättras genom att observera 
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och samla information, det nästa steget blir sedan att finna gemensamma lösningar (Child 
Welfare Information Gateway, 2016). Genom att tillsammans diskutera, skapa mål och hitta 
lösningar bidrar det till engagemang inom familjen (Lietz & Geiger, 2017). Socialarbetarna 
säger att de inte tror på idén om att alla ska följa en och samma plan utan att de måste ta 
hänsyn till barnets och familjens önskemål och situation. Både Coren et al. (2013) och 
socialarbetarna vid VoC säger att socialarbetarna måste vara mångsidiga för att kunna möta 
olika individers behov då alla barn är olika. Däremot anser Rezaul Islam (2017) att det krävs 
specialistkunskap i arbetet med gatubarnen. Här blir det en fråga om det är bäst att vara 
generalist eller specialist i arbetet med gatubarnen. Nackdelen med att vara generalist kan 
tänkas vara att socialarbetaren inte har lika djup kunskap, men samtidigt förklarar 
socialarbetarna att de ständigt måste söka ny kunskap och utveckla sina färdigheter för att 
matcha det behov som finns. Vi tolkar detta som att en generalist är i ständig förändring och 
har bred kunskap medan specialister drivs av att ha djup kunskap kring ett ämne. En annan 
fördel vi ser med att vara generalist är att de kan ta sig an olika typer av problematik vilket 
betyder att de inte blir begränsade i sitt arbete eller låsta till ett specifikt område.  
 
I enlighet med socialarbetarens roll vid VoC och inom vad Blom och Morén (2007) enligt 
KAIMeR-teorin benämner som insatser inom biståndsprocessen ingår det att tänka långsiktigt 
så familjen ska kunna verka på egen hand, vilket ingår i det formella stödet som utgörs av vad 
socialarbetaren förväntas göra utifrån sin yrkesroll. Detta görs bland annat genom att lära 
familj och barn om ansvar, sätta upp mål samt ge information om rättigheter. I arbetet med 
familjen stödjer socialarbetaren delvis genom att ge information om rättigheter och att hänvisa 
dem till rätt person. Detta kan tolkas som att samhället tillhandahåller visst stöd men att 
familjerna saknar kunskap om dessa. Genom att hjälpa personerna till självhjälp får de en 
känsla av att de själva är i kontroll över sina liv, vilket kan kopplas till empowerment (Payne, 
2002). Att skapa intresse och motivera barnen till fortsatta studier och föräldrarna till att gå en 
yrkesutbildning visar att det finns möjligheter för dem att skapa förändring i deras egna liv, 
vilket enligt KAIMeR även ingår i det informella stödet som de primära aktörerna erbjuder 
inom biståndsprocessen (Blom & Morén, 2007). Att höja utbildningsnivån inom familjen och 
deras kunskaper om rättigheter kan tänkas hjälpa att bryta en ond cirkel av fattigdom och 
utanförskap då de ges mer kunskap om hur de själva kan skapa förändring. Socialarbetarna 
uttrycker att de inte löser problemen åt familjerna utan att de endast visar den rätta vägen 
eftersom familjerna annars skulle bli beroende av VoC, vilket stärker idén om hjälp till 
självhjälp (Payne, 2002). Rezaul Islam (2017) skriver att utbildning kan ses som en av de 
viktigaste insatserna när det gäller gatubarnen då brist av utbildning och jobbmöjligheter är ett 
problem bland dem. Dessutom menar Brink (2001) att det inte bara är ett sätt för att kunna 
återintegrera barnet utan också ett sätt att investera i samhället då det leder till produktivitet 
och ekonomisk tillväxt.  
 
Både Ryckmans (2012) och Consortium for Street Children (2011) beskriver att nivån av 
engagemang av barns rättigheter i utvecklingsländer ofta är lågt prioriterat av staten och att 
budgeten för barnskydd och barnomsorg är väldigt snäv vilket medför att icke-statliga 
organisationer tar på sig ansvaret med att hjälpa gatubarnen. Fördelen med att icke-statliga 
organisationer tar sig an uppgiften är att organisationerna oftast startas av drivna personer 
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med ett genuint intresse för problemet. Nackdelen kan däremot tänkas vara att större problem 
på samhällsnivå inte blir lösta vilket medför att problemet fortsätter existera. Just i Family-
Centered Practice är arbetet på individnivå och mycket fokus läggs vid den personliga 
relationen till klienten och att skapa individuella planer och mål (Lietz & Geiger, 2017; 
National Resource Center for Family-Centered Practice, 2019). Flexibiliteten som icke-
statliga organisationer kan ha, att anpassa hjälp och stöd utifrån individen, kan vara svårare att 
uppnå i statliga organisationer där arbetet riskerar att bli mer reglerat och rutinmässigt. Det är 
svårt att säga att det ena är bättre än det andra, i statliga organisationer riskerar individen att få 
mindre plats då arbetet blir mer övergripande, samtidigt lägger statliga organisationer mer 
fokus på att lösa större samhällsproblem. Kanske en kombination av arbete på samhälls- och 
individnivå skulle vara det optimala då även personliga problem hos individen skulle kunna 
lösas vilka annars skulle kunna leda till andra negativa konsekvenser om de förblir olösta, 
som exempelvis missbruk. 
 
6.2 Motstånd under återintegreringsprocessen 
Det gemensamma för gatubarnen är att de lever i fattigdom, har svagt socialt skyddsnät och 
saknar möjligheter. De kommer från familjer där föräldrarna ofta jobbar som billig 
arbetskraft, saknar utbildning, befinner sig i en låg kast och flera är missbrukare. Då barnets 
grundläggande behov inte uppfylls och han saknar möjligheter för att skapa sig en framtid 
drivs han istället till gatan. Brink (2001) förklarar att problemen kan vara på en familjenivå 
eller orsakas av mer komplexa problem på samhällsnivå, som exempelvis har att göra med 
bristande utbildningsmöjligheter och exkludering på arbetsmarknaden (Rezaul Islam, 2017). 
Man kan tänka sig att den sociala misär som familjerna lever i vilket präglas av fattigdom, 
bristande möjligheter och psykisk ohälsa, kan ses som en del av ett större samhällsproblem, 
däremot anser socialarbetarna vid VoC att familjen är det primära problemet både när det 
gäller anledning till varför barnet hamnar på gatan och motstånd under 
återintegreringsprocessen. Anledningen till denna skilda mening kan vara att frågorna i 
intervjuguiden ofta fokuserar på familjen vilket kan påverka intervjupersonernas svar eller 
också ha att göra med att de i sin profession arbetar främst med familj och möter därför mest 
motstånd av dem. Vi kan inte heller utesluta att social önskvärdhet spelar in, vilket handlar 
om att respondenten svarar utifrån vad de tror är socialt acceptabelt och önskvärt (Bryman, 
2011). Värt att nämna är att endast en av intervjupersonerna nämnde organisatoriska hinder 
för återintegrering, som att det inte är möjligt att matcha alla med rätt insatser eller att de inte 
kan uppfylla allas förväntningar.  
 
Socialarbetarna presenterar istället familjen som det främsta problemet under 
återintegreringsprocessen vilket även tidigare forskning pekar på. Motståndet är ofta kopplat 
till att familjemedlemmarna ser barnet som problemet, att de brister i ansvar och har 
svårigheter med att vilja förändras (Schrader-Mcmillan & Herrera, 2016). Socialarbetarna vid 
VoC förklarar att familjestrukturen utgör ett stort hinder under återintegreringen av barnet och 
ofta är många parter inblandade vilket går tillbaka till det faktum att fenomenet är mycket 
komplext och inte endast kräver arbete med den ena parten. Familjestrukturen har inte endast 
visat sig vara ett hinder under återintegreringen men också en av anledningarna till varför 
barnet har valt att lämna hemmet. Baker, Panter-Brick och Todd (1997) säger att över 70% av 
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de barn som växt upp med styvföräldrar uppger att de valt att lämna sina hem på grund av 
familjerelaterade problem.  
 
Förklaringen till hinder som orsakas av styvföräldrar är enligt socialarbetarna vid VoC ofta 
kopplat till ett bristande engagemang då de inte ser barnet som deras eget och vill därför inte 
heller ansvara för honom eller henne. Att barnet även ses av familjemedlemmar som det 
primära problemet hindrar familjen från att vilja förändras vilket bromsar återintegreringen 
och som socialarbetare får de ha många samtal med familjen för att de ska komma till insikt 
om sina problem och förstå omsorg av barn. Klientens livsvärld har stor betydelse för 
klientens förändringsprocess enligt KAIMeR-teorin (Blom & Morén, 2007). När 
socialarbetaren presenterar en förändring, så kontrar alltid klienten med en reaktion, vilket 
benämns som gensvarsmekanismen (Blom & Morén, 2007). Att föräldrarna exempelvis ser 
barnet som det primära problemet och därav inte är redo för en förändring är en typ av 
reaktion som i sin tur utgör ett motstånd i återintegreringsprocessen. När klienten försöker 
ändra ett invant livsmönster så utsätter den sig själv för risktagande, vilket benämns som 
risktagandemekanismen (Blom & Morén, 2007). Inom risktagandemekanismen ses tillit 
mellan socialarbetaren och klient som en viktig faktor för en lyckad förändringsprocess (Blom 
& Morén, 2007). Föräldrarnas syn av sig själva är inget som ändras över en dag utan det är en 
process som tar tid och socialarbetaren riskerar att möta motstånd. När socialarbetaren till en 
början utmanar familjens tankesätt kan de tänkas förneka, attackera eller fly då deras 
världsbild eller inrotade mönster ifrågasätts. Detta kan kopplas till idén om 
gensvarsmekanismen som handlar om hur klienten reagerar när socialarbetaren föreslår 
förändring (Blom & Morén, 2007). Vidare följs detta av risktagandemekanismen när klienten 
väl är redo för en förändring och påbörjar processen mot att återintegreras (Blom & Morén, 
2007). Viktigt att nämna är att alla delar av processen innefattar mer eller mindre motstånd 
från alla aktörer inom vad Blom och Morén (2007) benämner som biståndsprocessen.  
 
Socialarbetarna förklarar att familjer som lever på landsbygden i många fall envisas med att 
placera barnet i Katmandu, med anledningen att det finns mer möjligheter och bättre 
faciliteter i en urban miljö. Däremot har kanske situationen med funktionsnedsatta gatubarn 
visat sig vara det mest problematiska då många är oönskade av sina familjer och blir utstötta 
från samhället då de inte klarar av att gå i vanliga skolor. När de väl återintegreras i familjen 
förklarar socialarbetarna att de sedan återvänder till gatorna på grund av misslyckanden och 
för att föräldrarna inte är närvarande eftersom de vanligtvis har långa arbetsdagar. I den 
litteratur vi har funnit har information om funktionsnedsatta gatubarn varit knapp vilket för 
oss tyder på att det finns ett kunskapsglapp om barn med särskilda behov. För att öka 
kunskapen och finna nya arbetssätt för att återintegrera funktionsnedsatta barn krävs det mer 
studier på området. Problemet med återintegreringen av funktionsnedsatta barn kan ses som 
ett organisatoriskt problem då det saknas kunskap om vilka insatser som hjälper, men det kan 
också ses som ett större samhällsproblem då funktionsnedsatta exkluderas från samhället och 
familjerna saknar stöd för att ta hand om funktionsnedsatta gatubarn.  
 
 
 



 

30 
 

6.3 Bör barnen återintegreras i familjen?  
Det går att diskutera om det faktiskt är lämpligt för barnen att återintegreras i den egna 
familjen. Socialarbetarna förklarar att de måste vara lyhörda vid återintegrering i familj då det 
finns påtagliga risker men samtidigt förklarar samtliga intervjupersoner att en av de viktigaste 
uppgifterna är att motivera barn och familj att återförenas. Coren et al. (2013) skriver att 
återintegrering av gatubarn inte behöver betyda att de återförenas med familjen men att 
däremot har visat sig vara högt prioriterat och setts som ett positivt resultat utifrån tidigare 
forskning inom området. Socialarbetarna vid VoC förklarar att barnens familjer lever i 
fattigdom, många är missbrukare och våld, såväl som fysisk och psykisk misshandel är ett 
vanligt förekommande problem vilket innebär att det är en riskfylld miljö för barnet. 
Samtidigt kan barnen möjligtvis ha yngre syskon som också riskerar att hamna på gatan vilket 
kan motverkas genom VoC:s arbete med familjen. Det skulle också leda till att band inom 
familjen, som syskon emellan, skulle kunna bevaras.  
 
När det gäller barn med en funktionsnedsättning visar intervjuerna på att det effektivaste sättet 
att återintegrera honom i samhället inte är genom den egna familjen då de antingen nekar att 
barnet är deras eller då barnet väljer att lämna efter återintegreringen på grund av 
misslyckanden i skolan och för att familjen inte har tid eller kapacitet att ta hand om honom. 
Frågan blir kanske hur långt man ska gå för att försöka återintegrera barnet med familjen. I 
Family-Centered Practice försöker man bevara familjen så långt som möjligt (Lietz & Geiger, 
2017), däremot nämner ingen av socialarbetarna var gränsen går då de anser att det inte är 
möjligt att återintegrera barnet med familjen.  
 
Som en socialarbetare vid VoC berättar så kan ett avvisande från familjen ha negativa 
konsekvenser för barnet och leda till att han vill fly från centret och fortsätta livet på gatan, 
vilket snarare skulle riskera att skada barnet. Det är vanligt bland gatubarn att de har svårt att 
lita på vuxna på grund av tidigare avvisningar vilket i sin tur resulterar i att barnen blir 
misstänksamma mot myndigheter (Brink, 2001; Le Roux & Smith, 1998). Om både familj 
och verksamheter misslyckas eller sviker barnet kan det eventuellt driva honom längre från 
samhället, vilket skulle öka utanförskapet. Det finns en tro att risken ökar för att barnet ska 
involveras i kriminalitet ju längre tid han spenderar på gatan, och väl på gatan är det inte 
heller ovanligt att barnet intar droger för att stilla hunger eller för att undvika verkligheten 
(Kakchapati et al., 2018; Le Roux & Smith, 1998).  
 
Det socialarbetarna vid VoC säger är att det inte finns andra än familjen som kan ansvara för 
vårdnaden av barnet eller ge honom kärlek. Enligt beskrivningar fungerar fosterfamiljer 
endast som tillfälliga lösningar för att ge barnet skydd från gatan. Detta beskrivs inte som en 
kärleksfull miljö för barnet vilket presenteras som den främsta orsaken till varför barnet ska 
återintegreras i den egna familjen, därför kan vi tänka oss att det saknas andra bra alternativ 
för integrering av gatubarn i samhället.  
 
En säkerhetsåtgärd vi kan se är att VoC följer upp familjerna efter återintegreringen vilket ger 
dem möjlighet att identifiera risker. Däremot kan familj och barn undanhålla information, 
vilket socialarbetarna förklarar som ett hinder för en lyckad återintegrering. För att se vilket 
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alternativ för återintegrering som gynnar barnet mest borde en jämförelsestudie mellan 
gatubarn som integreras i familj och barn som integreras i fosterfamilj eller direkt i samhället 
genomföras.  
 
6.4 Slutsatser  
Då problem på samhällsnivå inte adresseras av statliga myndigheter riskerar de att förbli 
olösta vilket i sin tur leder till att icke-statliga organisationer tar på sig ansvaret. De icke-
statliga organisationerna arbetar till större del på individnivå och då relationen har visat sig 
vara det viktigaste i förändringsprocessen för att återintegrera barnen kan det individuella 
bemötandet ses som ytterst viktig, däremot löser det inte större samhällsproblem. En 
kombination av arbete på samhälls- och individnivå kan tänkas förhindra att barn hamnar på 
gatan på grund av problem som orsakas på samhällsnivå och samtidigt hjälpa gatubarn att lösa 
problem på ett personligt plan genom att bearbeta svåra händelser och få verktyg att verka i 
samhället. Anledningar till att barnen är på gatorna är både familjens och samhällets ansvar då 
barnen saknar möjligheter, utsätts för misshandel och inte får sina grundläggande behov 
tillgodosedda. Gatubarn med en funktionsnedsättning befinner sig i en ännu mer utsatt 
situation då familjerna saknar förståelse för barnets tillstånd samtidigt som han exkluderas 
från samhället, vilket innebär att synen på funktionsnedsatta behöver förändras. Genom att 
forska kring funktionsnedsatta gatubarn kan kunskap och intresse för fenomenet väckas och 
bidra till nya arbetssätt.  
 
En tänkvärd aspekt av det hela hade kunnat vara hur barnen själva uppfattar situationen. I vår 
studie såväl som i de källor vi använt oss av framgår främst socialarbetarens uppfattningar om 
vad som utgör motstånd i återintegreringsprocessen och fokus ligger på hur processen går till 
utifrån socialarbetarnas perspektiv. Att få ta del av barnens egna uppfattningar om 
socialarbetarnas praktiska arbete samt vad de anser utgöra problem under återintegreringen 
hade gett en bredare bild av fenomenet i sin helhet samt breddat perspektiven.  
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Bilaga 1. Samtyckesformulär  
 
Aim 
The aim of the study is to see how social workers can help street children get back to their 
families and also highlight difficulties that can occur under the integration phase.  
 
Research questions 

• What role does the social worker have in the integration process? 
• What barriers can the social worker face during the integration process?  

 
 

Participation  
 
Anonymity and Confidential data collection  
You have the right to remain anonymous which means that your name won’t be mentioned in 
the study. I intend to record the interview, but this is up to you. However, the recording will 
be deleted after the study is complete and only I will listen to the recording. 
 
The data will be used in my Bachelor's degree project. The report will be displayed for 
classmates and teachers, and then published on Umeå University’s website for other students.  
 
Voice of Children will also get a copy of the result of the report. Those who participate in the 
study and who wish to see the result can also get a copy by email.  
 
Voluntary 
Participation in this project is voluntary and you have the right to refuse or withdraw at any 
time, even without an explanation. You can also refuse to answer certain questions. 
 
Who to contact with questions 
If any questions would arise, then feel free to contact Linn Rydberg (social worker student) 
via email: ********************* 
 
This project has been reviewed and approved by Umeå University, Sweden.  
 
Acceptance & signature 
I have read the information provided above and I voluntarily agree to participate in this study. 
Fill in your email below if you also would like to receive a copy of the result of the study. 
 
 
 
 
 
________________________                                         _____________________________  
Participant Signature                                 Email to receive copy of study      
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Background questions 

What is your job title within the organization?   
How long have you been working for Voice of Children? 
What is you educational background?    

 
Reintegration with family 

Why is it important to reintegrate children with their families?  
How can you see that it is possible to reintegrate children with their families?  
Could you describe how the reintegration process takes place?  
How do you know when the child is ready to move on to the next step in the process?  
What would you say is your role in the reintegration process?  
What is most important in the process to succeed with the reintegration?  

 
Difficulties while reintegrating the children 
            What are the most common types of resistance you encounter during the reintegration  

process?  
Would you say that you face most resistance from the children, society or from their  
families?  
 What results can you see from the program?  
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Bilaga 3. Kodningsmall  
 

Kategorier Underkategorier Koder 

Familj 
 

Betydelse  
 

Kärlek 
Växa mentalt 
Tillhörighet 
Andra tar inte barnet under en längre tid 
VoC:s riktlinjer 
Nepals kultur 
Från födsel till slutet 

 

Omständigheter 
 

Kastsystem 
Fattigdom 
Liten eller ingen utbildning 
Billig arbetskraft 
Spenderar pengar på onödiga saker 
Missbrukare 
Försummelse av barn 
Konflikter 
Styvföräldrar 

 

Motstånd Tar hand om sig själv, har inte tid eller 
råd med barnet 
Alkoholister vill inte ge upp missbruk 
Styvföräldrar känner inte att de är 
ansvariga för barnet 
Familjestrukturen ändras  
Ger felaktig information 
Landsbygden, tror det finns mer 
möjligheter i stan 
Förnekar att barn med 
funktionsnedsättning är deras, ser dem 
som en börda 
Orolig över att barnet ska rymma igen  
Anser att barnet är problemet 

Barn Möjligheter för   
återintegrering i familj 

Vilja vara med familj 
Vilja ta emot barn 
Barn förbättrar beteende 
Familj förbättrar hemmiljö 
Familj är medveten om kärlek och 
omvårdnad av barn 
Relation mellan barn och familj förbättras  
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Motstånd 
 

Behöver eller förväntar sig annat från 
organisationen 
Barn indikerar att han är redo, går tillbaka 
till gatulivet 
Blir influerad av andra barn och rymmer 

Socialarbetaren  Roll  Uppmuntra och motivera 
Regelbunden uppföljning och rådgivning 
Utveckla/öka kompetenser 
Personligt och nära arbete 
Respektera barnets önskemål, inte tvinga 
dem att följa en och samma plan 
Skapa trygg miljö 
Relationsuppbyggnad 
Långsiktighet 
Lära om ansvar och att planera framtid 
Ge stöd till familj, barn och socialarbetare 

 

Resultat 
 

Medvetenhet om risker av gatulivet 
Planera framtid 
Uppmuntras till att studera 
Kompetens och kunskap 
Dela med sig av kompetens utanför VoC 
Utveckla personlighet 
Föräldrar blir mer medvetna 
VoC visar vägen, fysiska saker gör folk 
beroende 
Förbättrade relationer 

Återintegrering Integreringsprocessen 
 

Återintegreringsenheten arbetar med 
familj 
Räddnings-/rehabiliteringsenheten med 
barnet 
Finna barnets svårigheter 
Finna familjens problem 
Insikt och vilja förändras 
Hälsa på familj med barn 
Intervjuer och diskussioner 
Stödja 
Följa upp  

 

Indikationer för att barn kan 
återintegreras i familj 
 

Förstå sig själv och inse tidigare misstag 
Förstår att han gör bra ifrån sig och ser en 
framtid 
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Kan anpassa sig 
Lyckas uppnå mål i handlingsplan 
Tar ansvar 
Familj accepterar barn 
Familjen förbättrar sig 
Provar bo med familj, beskriver hur han 
känner 

 

Viktigt för lyckad 
återintegrering 
 

De tre komponenterna måste ta sitt 
ansvar, annars misslyckande 
Stödja familj och barn 
Barnets beteende 
Humanitet 
Relationsuppbyggnad 
Nära samarbete 
Hitta problemet och ha stor kunskap om 
det, inte endast ytligt 
Uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


