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Förord 

 

Författarna har under arbetets gång fått förmånen att fått träffat och tagit del av nio drivna och 

insiktsfulla individers åsikter och kunskaper, som i deras profession möter och arbetar med 

ensamkommande barn och ungdomar. Författarna vill därmed rikta ett stort tack till deltagarna 

för att ni har gjort det möjligt för oss att genomföra studien. Keep up the good work! Ove Grape 

ett stort tack till dig med, som bemött oss med stort tålamod, humor och väglett oss under hela 

vår process. Sist men inte minst, tack till alla nära och kära som stöttat i motgång och medgång, 

inspirerat oss samt haft ett stort tålamod. Avslutningsvis ett stort tack till varandra som 

examenspartners, som funnits där i vått och torrt.  
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Sammanfattning 

 

Syftet i denna studie är att jämföra och undersöka hur boendepersonal, socialsekreterare och 

lärare bemöter ensamkommande barn (14-18 år) och hur aktörernas samverkan fungerar. 

Författarna i studien använde sig av en vinjett- och fokusgruppsintervju där de tre aktörerna var 

för sig fick tillsammans med sina kollegor diskutera vinjetten och några frågor. Slutsatserna i 

studien visade bland annat att alla aktörerna växlar mellan humanistiskt och naturvetenskapligt 

synsätt. Dessa synsätt använder de oftast i liknande situationer, men ibland förekommer synsät-

ten i olika situationer. De tre aktörerna använde även alla det salutogena förhållningssättet, men 

de visar det på olika sätt i mötet med ungdomen. Samverkan kan förbättras, men aktörerna 

upplevde att den fungerar bra i det stora hela. Förbättringsområden boendepersonal och lärare 

nämnde är att de kan bli ännu bättre på att hålla sig inom sina ramar för sin yrkesprofession och 

inte överträda varandras gränser. Boendepersonalen kan också bli bättre på att uppdatera 

dokumentationen mer regelbundet och höra av sig snabbare till socialsekreterarna. Med andra 

ord råder det mer domänkonsensus än domänkonflikt mellan de tre aktörerna i deras samverkan. 
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Inledning     

  
Sedan år 2015 har det kommit 37 748 (Migrationsverket, 2017) ensamkommande barn som har 

flytt från förtryck, fattigdom, krig med mera. De har flytt hit utan sina föräldrar och många 

känner oro och en stor saknad efter sin familj. Ovissheten i asylprocessen och ankomsten till 

Sverige innebär både osäkerhet och stress för barnen. För att barnen ska kunna återhämta sig 

fysiskt och psykiskt så behöver de en trygg miljö, struktur i vardagen, meningsfulla aktiviteter, 

utbildning och goda relationer till vuxna omsorgspersoner med mera. Barnen har även ett behov 

av att förstå sin situation och kunna göra sig förstådda (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Att lämna sitt hemland för att fly till ett annat land innebär många förluster. Man lämnar inte 

enbart ditt ursprungsland utan också släkt, familj, vänner, skola, arbete, kultur och sitt hem samt 

betydligt mer (Allwood & Franzén, 2000). Att tvingas lämna viktiga personer i sitt liv och 

platser för att sedan befinna sig på en främmande plats med främmande människor. För att 

sedan anpassa sig till ett nytt och främmande samhälle utgör många nya utmaningar för dessa 

barn. Flyr gör de inte förrän det är sista utvägen enligt Allwood och Franzén (2000). Med andra 

ord påverkas alla människor som tvingas fly, men det behöver inte betyda att alla blir 

traumatiserade av psykiska besvär. Däremot förklarar Allwood och Franzén att psykisk ohälsa 

inte är någon ovanlighet bland de ensamkommande barnen. Detta ämne belystes även i 

radioprogrammet Studio Ett i P1 (Sveriges radio, 2017, 14 februari). Där olika professioner 

påstod att det kommer in allt fler larm idag om att de ensamkommande barnen lider av psykisk 

ohälsa och försökt begå självmord. De ensamkommande barnen är dessutom en grupp som 

anses vara mest utsatt i det svenska samhället. De kommer hit för att söka asyl som minderårig. 

Något som innebär många utmaningar för samhället och det enskilda barnet. Ensamkommande 

barn har samma grundläggande behov som andra barn har. Till exempel att bli 

uppmärksammade, känna trygghet och att bli bekräftad av vuxna människor. De 

ensamkommande barnen ska också lära sig ett helt nytt språk, samhällets normer och social 

koder samt skapa en tillvaro i det nya samhället. För att integrera de ensamkommande barnen 

så behöver de professionella låta barnen få lära själv, men finnas som ett stöd och vägleda vid 

behov. Professionella behöver även ge trygghet, bekräftelse och uppmärksamma barnen (Höijer 

& Magnusson, 2008).  

 

Förutom att ge bekräftelse och trygghet till de ensamkommande barnen så finns det även en 

annan aspekt av bemötandet som påverkar, nämligen aktörernas samverkan. De aktörer och 

myndigheter som finns i de ensamkommande barnens liv ingår i deras nätverk. Flera av de 

ensamkommande barnens situation innebär att de har ett behov av olika typer av insatser och 

resurser från många aktörer och myndigheter samtidigt (Socialstyrelsen, 2013a). När det är flera 

insatser igång samtidigt så är det högst relevant att samverkan fungerar mellan de olika 

aktörerna som ansvarar för insatserna. Detta för att undvika att barnen slussas mellan olika 

externa och interna verksamheter. Det är även viktigt med tydliga mål och ansvarsfördelning 

för att gynna en god samverkan, samt att professionerna förstår och har kunskap om varandras 

uppdrag och olika begrepp. En god samverkan mellan aktörerna behövs också när insatser sker 

samtidigt från olika verksamheter och myndigheter, samt att dessa svarar mot barnets eller den 

unges behov (Socialstyrelsen, 2013b). 
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Vilka är de professionella som framförallt är involverade i de ensamkommande barnens liv och 

ska tillgodose barnens behov? Det finns flera, men i denna studie fokuseras det på socialtjäns-

ten, skolan och HVB-hem/grupphem (som i denna studie kommer att benämnas boende) för 

ensamkommande barn. De är alla på uppdrag av kommunen, som har ansvar över att tillgodose 

barnens behov (Migrationsverket, 2016). Mer ingående vilka arbetsuppgifter och lagstiftning 

varje aktör behöver förhålla sig till presenteras i kapitlet “Bakgrund”. Däremot kan man nu 

fråga sig vilka utmaningar aktörerna ställs inför i sin samverkan i arbetet med de ensamkom-

mande barnen och hur bemöter de egentligen dessa barn? 

 

 

 

 

Bakgrund 

Detta kapitel börjar med att förklara författarnas definition av bemötande. Sedan kommer 

förklaringar för olika begrepp som studien kommer att använda. Detta för att undvika eventuella 

missförstånd. En beskrivning av de tre aktörerna (skolan, socialtjänsten och boende) och sådant 

som kan påverka dem i deras bemötande gentemot de ensamkommande barnen kommer också 

att förklaras. Exempelvis olika lagar och riktlinjer. Avslutningsvis kan ni läsa författarnas egna 

reflektioner kring hur deras förförståelse kan ha påverkat.  

 

Definition av bemötande 

 

Ordet bemötande kan uppfattas och definieras olika. Med anledning av detta vill författarna ge 

en egen definition om hur de definierar bemötande just i denna studie. Författarna har bland 

annat tittat på synonymer.se som förklarar att bemötande bland annat kan betyda uppträdande, 

mottagande och behandling. Författarna har också tittat på Kunskapsguiden.se som förklarar 

vad ett gott bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa innebär. Där definieras ett gott 

bemötande av att de professionella bland annat behöver ha bra kompetens om individens behov 

och kunna bidra med god kommunikation. Detta så att klienten får sig en större förståelse för 

sin situation och större förtroende för de professionella. Även viktigt att de professionella gör 

klienten delaktig i vården och omsorgen så klienten får känna sig inkluderad. De professionella 

som har ansvar över omsorgen behöver även se till att omsorgen bygger på individens 

självbestämmande, integritet och respekt för allas lika värde. En ytterligare faktor som påverkar 

ett gott bemötande enligt informationen på Kunskapsguiden.se beror på om de professionella 

lägger tillräckligt med tid och energi på klienten. Detta kan vara avgörande för att få klienten 

att må bra och att utvecklas.  

 

Utifrån dessa förklaringar har författarna i denna studie tolkat att bemötande handlar mycket 

om vad de professionella har för synsätt och förhållningssätt till klienten. Författarna tänker 

även att det är viktigt att de professionella lägger tid och energi på att samarbeta med klienten 

och med andra aktörer som finns i dennes nätverk. Detta för att få ett fungerande samarbete 

runt klienten och för att få klienten att utvecklas samt må bättre. Med andra ord har författarna 

i denna studie valt att fokusera på det professionella bemötandet av socialsekreterare, lärare och 

boendepersonal i deras möte med ensamkommande barn. Där definitionen bemötande innebär 

de tre nämnda professionellas synsätt, tillvägagångssätt och deras samverkan med varandra. 
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Mer djupgående vilka synsätt, förhållningssätt och samverkansteori studien fokuserar på 

förklaras i kapitel “Teori och perspektiv” 

 

Begreppsförklaring      

 

I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. SFS 1994:137 1 § definieras begreppet ensamkom-

mande barn. Lagen säger att alla barn under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl 

utan medföljande förälder eller annan liknande vårdnadshavare räknas som ett ensamkom-

mande barn. Med ensamkommande barn och unga (ungdomar) avses personer från 14 till 18 

års ålder i denna studie. I resultatet och analysen kommer författarna främst använda begreppet 

“ungdomen”. De syftar på ungdomen i vinjetten som är ett ensamkommande barn.   

 

I lagen SFS 2005:429 om god man för ensamkommande barn, förklaras att en godman ska 

förordnas till ett ensamkommande barn som anländer till Sverige utan sina föräldrar eller annan 

vårdnadshavare i deras ställe. När barnet fått uppehållstillstånd tillsätts antingen en eller två 

särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) och godmanskapet upphör att gälla enligt 10 § SFS 

2005:429. Godman och SFV likställs i denna studie. I studien likställs även permanent 

uppehållstillstånd (PUT) och tillfälligt uppehållstillstånd (TUT).  
 

Det finns olika former av boende för ensamkommande barn. Allt från familjehem och stödbo-

ende till grupphem och HVB-hem. I denna studie benämns boende som ett samlingsnamn för 

grupphem och HVB-hem, som blir likställda med varandra. I dessa boenden bor ungdomen 

med andra ungdomar och har personal närvarande dygnet runt. Personalen ansvarar för att ge 

ungdomen daglig omvårdnad, stöd och fostran (Inspektionen för vård och omsorg, 2015). 

 

Dessutom kommer författarna benämna de professionella (lärarna, socialsekreterarna och 

boendepersonalen) som aktörerna växelvis med att de benämns med sin titel.  

 

Beskrivning av de tre aktörerna och sådant som påverkar deras arbete 

 

De myndigheter som har ansvar för de ensamkommande barnen och deras mottagande i det 

svenska samhället har vissa lagar att arbeta samt förhålla sig till. Det är bland an-

nat  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och 

Skollagen (SFS 2010:800). Sverige är också ett av många länder som har skrivit på 

barnkonventionen (Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter). Barnkonventionen 

handlar bland annat om att alla barn oavsett till exempel kön, religion och medborgarskap, har 

rätt till liv, utveckling, överlevnad samt att alla är lika mycket värda.  Det ska även tas hänsyn 

till barnets bästa under alla beslut som tas gällande barnet och alla har samma rättigheter. Detta 

innebär att alla barn som vistas i Sverige inklusive ensamkommande barn har samma rättigheter 

till att ha någonstans att bo,  att gå i skolan och få omvårdnad (Angel & Hjern, 2004). En mer 

djupgående förklaring om dessa lagar presenteras här nedan kopplat till de tre olika aktörerna.  

Skolan 

I Sverige har nästan alla barn från det året de fyllt 7 år skolplikt, vilket innebär att de måste gå 

till skolan (Skolverket, 2016).  De asylsökande barnen har däremot ingen skolplikt enligt 7 kap. 
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2 § skollagen (SFS 2010:800), men har rätt till att få utbildning. När barnet har fått tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, som sträcker sig över minst ett år eller har fått ett permanent uppehållstill-

stånd så har barnet skolplikt (Migrationsverket 2015).  

 

Enligt 29 kap. 3 § i skollagen ska utbildning erbjudas till de ensamkommande barnen på samma 

förutsättning som de bosatta barnen och ungdomarna i Sverige. Detta gäller likaså barn som är 

asylsökande. Däremot gäller enbart rätten till utbildning inom gymnasieskolan samt 

gymnasiesärskolan om den påbörjas innan barnet fyllt 18 år. Enligt 29 kap. 4 § SL gäller denna 

rätt till utbildning även när ansökan om uppehållstillstånd avslås fram tills barnet lämnar landet. 

 

Skulle inte barnet gå till skolan ligger ansvaret på skolan att följa upp och ta till åtgärder. Skolan 

ska också följa upp eleven utifrån kunskap och utbildningssyfte, samt stötta barnen i deras egna 

utveckling och lärande. Skolan ska ha trygga miljöer och se till att varje elev har möjlighet till 

likvärdig utbildning (Migrationsverket 2015). Skulle lärarna känna en stark oro över att en elev 

på skolan far illa så har de anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

och 29 kap. 13 § skollagen.  

 

Socialtjänsten 

Socialnämnden ansvarar för att de ensamkommande barnen ska få växa upp i goda och trygga 

förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Därav har socialtjänsten det huvudsakliga ansvaret för att barnen 

ska bli placerade i passande boendeformer. De allra flesta ensamkommande barn placeras enligt 

4 kap. 1 § SoL.  Utöver detta har socialtjänsten ett ansvar att ansöka om särskild förordnad 

vårdnadshavare (SFV) när det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd (Riksförbundet 

frivilliga samhällsarbetare, 2017).  

 

Förutom att socialtjänsten ansvarar över att placera barnet och tillsätta en SFV så 

har socialtjänsten ett uppföljningsansvar som regleras i 6 kap. 7b § SoL. Detta innebär att 

socialsekreteraren bland annat behöver ha regelbundna samtal med det ensamkommande bar-

net, godman och det aktuella hemmet. Sådant som särskilt behöver uppmärksammas är barnets 

utveckling, hälsa, skolgång, sociala beteenden och relationer till barnets anhöriga och andra 

närstående. Förutom besöken och samtalen har socialtjänsten ett ansvar över att upprätta en 

vårdplan och se till att den efterföljs och uppdateras vid behov enligt 11 kap. 3 § SoL.    

 

Vid handläggning av de ensamkommande barnen behöver socialsekreterare ta hänsyn till att 

barnen kan befinna sig i ett traumatiskt stadie eller kanske inte utvecklas på ett liknande sätt 

som andra barn i samma ålder. Med andra ord behöver hänsyns tas till barnets mognad och 

ålder vid beslut (3 kap. 5 § SoL). 

 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret att se till att samverkan kommer till stånd om ett barn 

far illa eller riskerar att fara illa enligt 5 kap. 1a § SoL. Socialtjänsten får därmed en samord-

nande roll förklarar Åkerlund (refererat i Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund, 2014). 

Samverkan kring ensamkommande barn behövs främst mellan socialtjänsten, skolan, boendet 

och godman (Socialstyrelsen, 2016).     
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Boende 

De ensamkommande barnen placeras oftast i ett stödboende eller ett så kallat hem för vård och 

boende (HVB-hem) av socialtjänsten. I ett HVB-hem ansvarar boendepersonalen för att ge bar-

nen daglig omsorg, stöttning och fostran, samt fungerar som en samordnare kring barnets liv 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2015). Boendeverksamheten ska också ha rutiner som ver-

kar för en bra kvalité och säkerhet för barnet (SOSFS 2011:9). 

 

Boendepersonalen har ansvar för att upprätta en genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § SoL när 

socialtjänsten placerar ett ensamkommande barn hos dem på boendet. Genomförandeplanen 

utgår ifrån den vårdplan socialsekreterarna har upprättat och ska innehålla insatser och åtgärder 

för/åt ungdomen. Boendepersonalen ansvarar tillsammans med ungdomen själv att 

dessa  insatser uppnås. Efter sex månader ska en ny genomförandeplan upprättas. 

Boendepersonalen har även ansvar över att skriva journalanteckningar kring varje ungdom som 

bor hos dem. Dessa anteckningar utgår ifrån de insatser och åtgärder som finns i 

genomförandeplanen och dessa kan socialsekreterarna se via ett dataprogram. Med andra ord 

blir dessa journalanteckningar en form av samverkan med socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

Resultat från tidigare forskning som presenteras i nästa kapitel visar att det finns brister i 

mottagningssystemet kring ensamkommande barn som påverkar bemötandet. Dessutom finns 

det väldigt lite forskning kring de barn som har beviljats uppehållstillstånd. Forskarna i dessa 

studier gav även förslag på förbättringar som behöver göras. Bland annat diskuterades två olika 

synsätt där forskarna drog slutsatser om att professionerna borde kombinera synsätten för att 

förbättra mottagningssystemet och bemötandet. Forskarna drog också slutsatser om att 
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samarbetet mellan de olika professionerna behöver förbättras. Med andra ord skulle det behövas 

mer forskning kring hur olika professionellas synsätt, förhållningssätt och samverkan med 

varandra påverkar deras bemötande gentemot ensamkommande barn. Denna studie kommer 

därför att fokusera på tre betydelsefulla aktörer som ingår i barnets nätverk i en medelstor 

kommun i norra Sverige. Dessa aktörer är socialsekreterare, lärare och boendepersonal. Av 

integritetsskäl namnges varken kommunen, skolan, socialtjänsten eller boendet.  

 

 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Därför är syftet med denna studie att jämföra och undersöka hur dessa tre aktörer bemöter 

ensamkommande barn (14-18 år), som fått uppehållstillstånd. Mer specifikt utgår denna studie 

ifrån dessa frågeställningar: 

 

• Vilka skillnader och likheter finns det i aktörernas synsätt och förhållningssätt? 

• Hur upplever aktörerna att samverkan fungerar mellan varandra?  

• Hur kan deras synsätt, förhållningssätt och samverkan påverka de ensamkommande 

barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare forskning 
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Den större delen av tidigare forskning har handlat om de ensamkommande barnens psykiska 

ohälsa och brister i mottagningssystemet. Dessutom har fokus mest riktats mot asylsökande 

individer. Mindre forskning finns kring ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd 

och det finns även få uppföljningar samt utvärderingar kring denna målgrupp. I texten nedanför 

presenteras resultat och slutsatser från tidigare forskning.  Exempelvis hur synsätt och andra 

faktorer påverkar de professionellas bemötande gentemot ensamkommande barn.  

 

Vad de ensamkommande barnen behöver  

Lundberg och Dahlquist (2012) lyfter att det är viktigt att de ensamkommande barnen känner 

att de har ett socialt liv och får stöttning från vuxna personer. Utbildning och skola är också av 

stor vikt för de ensamkommande barnen. Skolan är en plats där de kan lära sig språket, inhämta 

kunskap, få struktur och möta stöttande vuxna personer. O’Toole Thommessen, Corcoran & 

Todd (2015) påstår också att skolan är en viktig del för att barnen ska känna trygghet, kunna gå 

vidare och integrera sig i det nya samhället. O’Toole Thommessen m.fl. (2015) poängterar även 

att det sociala nätverket är en viktig faktor. Detta för att de ensamkommande barnen ska kunna 

bemästra kriser och svårigheter som kan uppkomma i det nya samhället. Slutligen poängterar 

O’Toole Thommessen m.fl. (2015) att det är viktigt att lyssna på de ensamkommande barnen 

och att ge dem möjligheter att utvecklas utan att ignorera deras negativa upplevelser. Hessle 

(2009) poängterar också hur betydelsefull boendepersonal och lärare är i de ensamkommande 

barnens liv och nätverk. Vidare menar Hessle att det är viktigt att de ensamkommande barnen 

får känna en tillhörighet i det svenska samhället, vilket en meningsfull sysselsättning och soci-

ala relationer skulle kunna bidra med.  

 

Två synsätt i bemötandet och brist i vägledning 

Vilken syn har de professionella (socialarbetare, familjehemsföräldrar, godman, lärare, 

handläggare på Migrationsverket med flera) på de ensamkommande barnen och hur påverkar 

det deras bemötande, arbetssätt och det svenska mottagningssystemet? I en studie lyfter 

Gustafsson (2015) två olika synsätt som de professionella utgår ifrån när de bemöter 

ensamkommande barn och hur detta påverkar mottagningssystemet. Ett synsätt i deras 

bemötande är att de professionella fokuserar på barnets skillnader gentemot andra barn i Sverige 

gällande språket, kulturen med mera. Ligger fokuset på skillnader kan det medföra att  synsättet 

“vi och dom” skapas. Där skillnaderna ses som hinder som behöver övervinnas genom att tvinga 

in dem i den svenska kulturen och det svenska systemet. Medan det andra synsättet innebär att 

de professionella fokuserar på likheterna med de svenska barnen. Detta kan leda till att de 

ensamkommande barnens  “ryggsäckar” fyllda med eventuella traumatiska upplevelser lätt kan 

glömmas bort. Något som även Backlund, Eriksson, von Greiff & Åkerlund (2012) dragit en 

slutsats om i deras studie. De förklarar att om socialarbetare inte tar sig tid att prata om det 

traumatiska som dessa barn kan ha upplevt så kan det leda till svårigheter för socialarbetare att 

se de ensamkommande barnens individuella behov. Förutom de två olika synsätten påstår 

Backlund m.fl. (2012) att det saknas en tydlig vägledning för socialarbetare om hur de ska 

bemöta de ensamkommande barnen. Socialarbetare saknar en vägledning i hur de ska kunna 

fokusera på barnens individuella behov samtidigt som barnen ska kunna integreras i samhället. 
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Backlund m.fl. (2012) förklarar att bristen på vägledningen oftast leder till standardlösningar 

och byråkratiska regler tar över istället för att fokusera på varje barns unika behov.  

 

Förslag på förbättringar i bemötandet 

Genom att kombinera de två synsätt som nämndes ovan så påstår Gustafsson (2015) 

att  mottagningssystemet skulle förbättras. Ytterligare förändringar som skulle gynna 

mottagningssystemet påpekar Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2017)  är att göra 

uppföljningar efter en längre tid för att undersöka hur det gått för de ensamkommande barnen. 

Wimelius m.fl. (2017) förklarar att de professionella skulle vilja få svar på frågor som till exem-

pel: Hur har integrationen till det svenska samhället gått?, Har de börjat studera eller arbetat? 

samt Har de flyttat?.  Wimelius m.fl. (2017) påstår också att samarbetet mellan de olika aktö-

rerna behöver förbättras. 

 

Backlund, Eriksson, von Greiff och Åkerlund (2014) lyfter att de professionella också skulle 

behöva ha bättre koll på forskningsläget gällande motståndskrafter, traumatiska upplevelser och 

dess följdeffekter. För att förbättra bemötandet gentemot de ensamkommande barnen (ibid.). 

Enligt Eide och Hjerm (refererat i Backlund m.fl., 2013) skulle detta leda till att de profession-

ella får mer kunskap om copingstrategier som de kan lära barnen. Dessa strategier tillsammans 

med stabil och skyddande skolmiljö kan hjälpa barnen att må bättre. Björnberg förklarar i en 

annan studie (refererat i Andersson, Ascher, Björnberg & Eastmond, 2010) att skolan och andra 

institutioner fungerar som en motståndskraft om de ger barnen socialt erkännande. Därför är 

det viktigt att de professionella både är tydliga och respektfulla i sitt bemötande samt kan skapa 

tillit till barnen för att öka barnens hälsa och välbefinnande. Vidare menar Baum m.fl. (2013) 

att lärarna också behöver öka sin kompetens för att kunna ge barnen mer motståndskraft, vilket 

skulle kunna minska barnens post-traumatiska stress och ångest.  

 

Sammanfattningsvis så har den tidigare forskningen som beskrivits här ovan berört de 

ensamkommande barnens behov. Exempelvis att skolan fyller en viktig funktion, barnen behö-

ver sociala relationer och stöttning av vuxna personer. Det har även framkommit att det finns 

brister i vägledningen för socialarbetare och i deras arbetssätt. Flera artiklar har förklarat hur 

olika synsätt kan påverka de professionellas bemötande och vilka konsekvenser det kan leda 

till. Avslutningsvis lyfts flera förslag på förbättringsområden  inom professionernas bemötan-

den.  

 

I studiens avslutande diskussion kommer författarna att ställa tidigare forskning mot resultatet 

i denna studie. För att jämföra om det finns likheter och skillnader.  

 

 

 

 

 

 

Metod     
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Övergripande design 

 

Utifrån syftet med denna studie har författarna valt att göra en kvalitativ vinjett- och 

fokusgruppsintervjustudie. Metodvalet i denna studie grundar sig bland annat på intresset av att 

se verkligheten utifrån deltagarnas ögon och för att få en djupare förståelse. Författarna är också 

intresserade av att försöka förstå hela kontexten (Bryman, 2011) om hur aktörernas synsätt, 

förhållningssätt och samverkan ser ut hos den valda kommunen. Tre fokusgruppsintervjuer 

utifrån en vinjett med en del diskussionsfrågor har genomförts med tre lärare vid ett tillfälle, tre 

socialsekreterare vid ett annat tillfälle och tre boendepersonal vid ett senare tillfälle. 

Inledningsvis i detta kapitel ges en beskrivning av urvalet och de metoder som använts. Därefter 

kommer en beskrivning om hur författarna har gått tillväga vid insamlandet och hanteringen av 

data. Avslutningsvis presenteras etiska riktlinjer och vilken analysmetod författarna tagit 

inspiration ifrån, samt hur författarnas ansvarsfördelning har sett ut.  

 

Urval 

 

Tillvägagångssättet i studiens urvalsprocess med samtliga aktörer kan ses som en blandning 

mellan stratifierat urval och snöbollsurval. Stratifierat urval användes för att kunna uppfylla de 

kriterier författarna var ute efter till deras fokusgrupper. Stratifieringskriterierna var att hitta tre 

lärare, tre socialsekreterare och tre boendepersonal i arbetsför ålder som jobbat minst ett år i sin 

nuvarande verksamhet. Deltagarna skulle även möta ensamkommande barn ofta i deras yrke.  

 

För att författarna skulle kunna få tag på personer som uppfyllde stratifieringskriterierna valde 

de att gå via kontakter eller via de redan utvalda deltagarna, som fick tipsa om ytterligare delta-

gare. Detta är en form av snöbollsurval (Bryman, 2011). Deltagarna kontaktades via mail eller 

telefon och i samband med kontakten fick de ta del av informationsbrevet ( bilaga 1). Alla utom 

en bekräftade via mail att de kunde delta. En lärare hade inte bekräftat till att medverka, men 

intervjun beslutades att genomföras eftersom det övervägde att få en intervju med lärarna oav-

sett antalet. Den tredje läraren som inte bekräftat deltog trots detta vid intervjutillfället. 

Sammanlagt har nio personer intervjuats vid tre olika intervjutillfällen i en medelstor kommun 

i norra Sverige. 

 

Varför just detta urval? 

Tillvägagångssättet beror bland annat på att det ansågs viktigt att deltagarna uppfyllde kriteri-

erna för studien och för att försöka få naturliga grupper. Med naturliga grupper betyder det att 

deltagarna i intervjutillfället känner varandra eftersom de är kollegor. Diskussionerna kan där-

med formas utifrån ett mer naturligt sätt, men det finns också nackdelar med att forma naturliga 

grupper. Bland annat kan det finnas statusskillnader i gruppen och redan existerande 

samspelsmönster. Vissa begrepp och antaganden kan även missas eftersom viss fakta och fack-

språk lätt kan tas för givet av deltagarna, vilket gör att de inte förklarar begreppen. För att få 

deltagarna att bli mer känslomässigt engagerade i det komplexa ämnet och för att lättare få 
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komma till tals beslutades att antalet deltagare i varje grupp skulle innehålla ett få antal (Mor-

gan, 1998, refererat i Bryman, 2011). Fördelarna med stratifierat urval och snöbollsurval är att 

deltagarna uppfyller studiens kriterier och blir därmed högst relevanta för studiens tema. En 

nackdel med detta urval är att dessa utvalda individer och aktörer inte kan representera alla 

aktörer som går under samma benämning i hela landet. Med andra ord kan resultatet endast 

generaliseras till den kommun och de aktörer som deltog i just denna studie (Bryman, 2011).  

 

Av integritetsskäl namnges varken kommunen, skolan, socialtjänsten eller boendet. Beskriv-

ning av aktörerna ges översiktligt under kapitlet “Bakgrund”. 

 

Vinjett och fokusgruppsintervju 

 

Vinjett tillsammans med fokusgruppsintervju kom att bli den huvudsakliga metoden i denna 

studie (bilaga 2). Vinjett och fokusgruppsintervju var nya metoder för båda författarna. Därmed 

behövde de inhämta kunskap kring hur man utformar en vinjett och fokusgruppsintervju samt 

ta reda på vad syftet är med mera. Tidigare forskning kring vinjettstudier och kurslitteratur om 

fokusgruppsintervju lästes för att fördjupa sig i metoderna. Självaste utformningen av vinjetten 

grundar sig dels på den inhämtade kunskapen kring hur man utformar en vinjett, men självaste 

innehållet grundar sig mest på författarnas tidigare arbetslivserfarenheter som boendepersonal 

för ensamkommande barn. Vinjetten som skapades innehöll ett scenario om ett 

ensamkommande barn som hade lite problematik i skolan, psykisk ohälsa och misstankar om 

droganvändning med mera.  

 

Anledning till att författarna valde vinjett som metod grundar sig dels i att vinjett är en bra 

metod om man vill undersöka hur deltagarna hade agerat om det var en verklig situation 

(Hughes, 1998, refererat i Bryman, 2011). Dels för att vinjett kan fungera som en “icebreaker” 

eftersom deltagarna får ett specifikt ämne att prata om (Bateson, 1972, refererat i Nygren, 

2015). Eftersom författarna var intresserade av hur deltagarna diskuterade de utvalda frågorna 

till vinjetten så ansåg de att en fokusgruppsintervju i kombination med vinjett var en bra metod. 

Författarna ansåg även att detta var en passande kombination eftersom de var intresserade av 

att intervjua flera personer samtidigt där deltagarna fördjupar sig i ett avgränsat tema, vilket är 

syftet med en fokusgruppsintervju (Bryman, 2011). 

 

När vinjetten utformades har författarna behövt ta hänsyn till flera faktorer för att alla aktörer 

ska kunna diskutera exakt samma scenario. Bland annat att ständigt ha studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke för att kunna få fram empiri till det studien avser att undersöka. 

Dessutom se till att skapa utrymme för triggande dilemman och detaljer, som kan leda till 

diskussion genom hela vinjetten. Det tredje författarna behövde ta hänsyn till var att aktörerna 

har olika arbetsuppgifter och kan därmed ta sig an scenariot i vinjetten på lite olika sätt. Valet 

att använda samma vinjett till alla tre intervjuer var för att författarna skulle få bättre 

förutsättningar till att jämföra empirin från de tre aktörerna eftersom detta är en jämförande 

studie. Därför försökte författarna se till att forma vinjetten så att alla aktörer kunde ha en 

möjlighet att diskutera scenariot.  
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Genomförandet av intervjuerna 

 

Båda författarna agerade som samtalsledare under intervjuerna för att tillsammans komplettera 

varandras tolkningar av deltagarnas åsikter eftersom de kan ta fasta på olika saker. Därav 

kommer författarna ibland att benämnas som samtalsledarna under denna rubrik. 

Samtliga intervjuer genomfördes under aktörernas arbetstid. Den första intervjun var med tre 

stycken lärare som har hand om förberedelseklasser på en högstadieskola. Den andra intervjun 

hölls dagen efter med tre stycken socialsekreterare med ansvar över ensamkommande barn. 

Intervjun med boendepersonalen genomfördes efter deras arbetsplatsträff (APT) två veckor 

efter de andra intervjuerna.  

 

I samband med kontakten tillfrågades deltagarna om de möjligtvis hade tillgång till ett rum i 

deras lokal där intervjuerna kunde genomföras. Samtliga hade tillgång till att anordna ett rum. 

Rummen som intervjuerna genomfördes i såg lite olika ut både storleksmässigt och hur det var 

ombonat. Placeringen i rummet på deltagarna och samtalsledarna var näst intill identiska vid 

de två första intervjutillfällena. Samtalsledarna var placerade mittemot deltagarna, som hade en 

placering likt en halvmåne. Detta upplevde författarna vara en bidragande faktor till att alla 

parter enkelt kunde ta ögonkontakt med varandra. Vid det tredje intervjutillfället var deltagarna 

placerade mer som en rad bredvid varandra och samtalsledare mittemot dem. Ögonkontakten 

hos deltagarna upplevdes vara mer riktade till samtalsledarna än till varandra och att det kan ha 

berott på deltagarnas placering.  

 

Vid intervjutillfället med socialsekreterarna gav ett renoveringsarbete ifrån sig ett störande ljud 

till och från i rummet. Störningsmomntet blev inte så störande att intervjun behövde avbrytas, 

men vissa delar påverkade ljudet i det inspelade materialet för transkriberingen.  

 

Författarna anser att det är viktigt att deltagarna får komma till tals i ett tidigt skede för att 

lättare kunna ta plats och medverka i diskussioner under samtalet. Varje intervjutillfälle 

inleddes därför med att alla fick presentera sig för varandra. Efter den inledande presentationen 

gick samtalsledarna igenom ramarna för samtalet, de etiska kraven och inhämtade samtycke 

från samtliga till att få spela in intervjuerna. En anledning till att författarna ville spela in alla 

intervjuer var för att det kan bli svårt att hinna med att anteckna och hålla reda på vem som 

säger vad. En ytterligare anledning var att författarna ville se till så att ingen data skulle gå 

förlorad. Sedan för att underlätta arbetet med transkriberingen av intervjumaterialet så 

uppmanades deltagarna att prata en i taget. För att låta alla komma till tals så blev deltagarna 

även informerade om att allas åsikter är lika viktiga (Bryman, 2011). Vid alla tre 

intervjutillfällen gav deltagarna sitt samtycke till att få spela in.  

 

Under varje fokusgruppsintervju fick deltagarna diskutera fyra huvudfrågor i öppen karaktär 

kring scenariot i vinjetten som de fick ta ställning till. Dessa frågor stod på papperet tillsammans 

med vinjetten. De fick själva välja i vilken ordning de ville ta frågorna med syfte att få dem att 

diskutera och ifrågasätta varandras åsikter mer, vilket gav en mer realistisk bild av vad 

deltagarna själva tyckte och tänkte. Alla valde att ta frågorna i kronologisk ordning, men 

återkom till tidigare frågor till och från under diskussionen. Dessutom var författarna 
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intresserade av vilka frågor de valde att lägga mest fokus på (Bryman, 2011). Med andra ord 

valde samtalsledarna att ta en mer avvaktande roll för att låta diskussionen flöda mer fritt mellan 

deltagarna och för att inte påverka studiens resultat.   

 

De fyra huvudfrågorna som tillhörde vinjetten var formulerade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Utöver dessa fyra huvudfrågor hade författarna även förberett några 

följdfrågor (bilaga 3) med syfte att få mer empiri och för att hålla igång diskussionen. Alla 

följdfrågor användes vid alla intervjutillfällen för att underlätta framställningen av empirin. I 

vissa intervjutillfällen behövde inte alla följdfrågor ställas och det berodde på att deltagarna 

redan hunnit besvara frågorna innan de hunnit ställas.  

 

Efter ramarna angetts delades det ut en enkät med frågor om deltagarnas bakgrundsinformation, 

som de fick svara på innan de fick börja diskutera vinjetten. Syftet med 

bakgrundsinformationen var om författarna under arbetets gång skulle se ett tydligt mönster 

som till exempel att en viss åldersgrupp hade vissa synsätt kunde det vara intressant att ta med 

i materialet. Under framställningen av resultatet kom författarna fram till att 

bakgrundsinformationen inte fyllde någon funktion och valde därför att inte använda sig av den.  

 

Avslutningsvis blev de blev informerade om att deras samtycke kommer att inhämtas igen när 

studien närmat sig analysdelen. Eftersom det då är för sent att ta tillbaka sitt samtycke till att 

medverka i studien. Ingen av deltagarna valde att ta tillbaka deras samtycke när de blev 

tillfrågade innan författarna påbörjade analysdelen, vilket gjorde att resultatet inte påverkades. 

Dessutom var samtliga deltagare intresserade av att ta del av uppsatsen när den blivit klar, vilket 

de kommer att få. 

 

Hanteringen av insamlat data 

Intervjuerna som spelades in har transkriberats av den ena författaren, men bearbetats av båda. 

När intervjun tagit skriftlig form lyssnade den andra författaren igenom det ljudinspelade 

materialet samtidigt som transkriberingen granskades. Detta för att öka trovärdigheten om att 

intervjuerna har återberättats och tolkas på samma sätt av båda samt för att ingen empiri skulle 

gå förlorad. Under transkriberingen var det ibland svårt att tyda vad deltagarna sa på grund av 

att deltagarna ibland pratade i mun på varandra och inte fullföljde sina meningar. Det blev även 

svårt att tolka när deltagarna i vissa fall använde sig av svåra begrepp. I de fall där det inspelade 

materialet var svårt att tyda så kontaktades de berörda deltagarna via mail för att få en förklaring 

kring de begrepp som författarna inte förstod. Samtliga som blev kontaktade gav en förståelig 

förklaring, vilket resulterade i att författarna kunde framställa en så trovärdig beskrivning av 

empirin som möjligt. Inspelningarna och den transkriberade texten har valts att ha kvar fram 

tills dess att uppsatsen blivit godkänd och publicerad på databasen DIVA. 

 

Etiska riktlinjer  

Enligt etikprövningslagen § 17 (SFS: 2003:460) gällande forskning som avser människor, får 

forskning bara genomföras om intervjupersonerna har gett samtycke till deltagandet. 

Författarna har haft detta i åtanke genom hela arbetet. Dock så kännetecknas inte denna uppsats 

som forskning och behöver därmed inte etikprövas då den inte omfattas av etikprövningslagen. 
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Som student har man ändå ett ansvar att ta hänsyn och respektera den enskilda personen och 

dess människovärde, vilket etikprövningslagen avser.  

 

För att denna uppsats ska kunna bedrivas utifrån ett etiskt godtagbart sätt har författarna varit 

noga med de fyra forskningsetiska grundkraven genom hela arbete och dess process. Dessa fyra 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

förstnämnda ligger till grund för att kunna uppfylla det andra som kallas samtyckeskravet. De 

individer som tillfrågats till att medverka i denna studie har fått god information om vad det 

innebär att vara med. De blev också informerade om vad deras medverkan syftar till innan de 

gav samtycke till att medverka. Med god information menas att de som tillfrågades fick ta del 

av studiens syfte, vilka metoder som planerades att användas samt hur de som är ansvariga 

tänker förvara studiens data. De fick även information om att det är frivilligt att delta och att de 

har rätt att avbryta när som helst (Kalman & Lövgren, 2012) fram till en viss tidpunkt in i 

analysprocessen. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet som berör deltagarnas skydd om identitet så har enbart 

författarna hanterat deras uppgifter och den insamlade empirin genom att de har avidentifierat 

deras samt kommunens namn. Den insamlade datan har enbart använts till studiens syftet som 

deltagarna blev informerade om och därmed har nyttjandekravet uppfyllts (ibid.).  

 

Analysmetod 

 

Författarna i denna studie var intresserade av att förstå den kontextuella användningen av 

innehållet och orden i den transkriberade texten, samt leta underliggande meningar. Därför 

valde författarna att ta inspiration från den så kallade summerande innehållsanalysen. Denna 

analysmetod går ut på att identifiera och koda förekomsten av specifika ord samt innehåll i 

texten (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Med inspiration från detta började författarna med att 

skapa en helhetsbild genom att läsa igenom materialet vid flera tillfällen. Författarna 

diskuterade sedan innehållet och markerade det som var relevant för studien. Det skapades 

därefter ett enskilt dokument med huvudfrågorna till vinjetten och följdfrågorna. Det markerade 

innehållet placerades och sorterades sedan in under dessa frågor. Den omgivande texten i 

förhållande till det markerade innehållet togs även med för att kunna förstå sammanhanget 

(Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kodades det markerade innehållet genom att lägga in 

koden ute i marginalen på dokumentet. När författarna kodat färdigt gjorde de kategorier av 

kodorden för att samla de koder som liknade varandra och uttryckte samma sak under en och 

samma kategori. Kategorierna utmynnade slutligen i fyra teman. Dessa teman är ungdomens 

mående, skolproblematik, drogmisstankar och samverkan. 

 

Tillförlitlighet  

 

För att uppnå så hög kvalitét som möjligt i denna studie har forskarna haft reliabilitet och validi-

tet i åtanke. Både under förberedelserna och genomförandet av intervjuerna, men likaså under 

hela skrivprocessen.  
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Vinjetten och frågorna ligger till grunden för vilken typ av empiri som inhämtas och kan 

presenteras i resultatet. Författarna har därför under sammanställningen av vinjetten och frå-

gorna till intervjutillfället ständigt haft studiens syfte och frågeställningar i åtanke. Författarna 

har också varit noga med att påminna varandra om syftet under skrivprocessens gång. Under 

skrivprocessen har författarna även försökt ge så tydliga och djupa beskrivningar som möjligt. 

Genom att gå tillväga på detta sätt så ökar sambandet mellan studiens syfte och resultatet, vilket 

ökar studiens validitet (Bryman, 2011).  

 

Eftersom författarna har varit noggranna med att förklara hur hela processen och genomföran-

det har gått till och inte utelämnat några viktiga detaljer så stärker det även studiens reliabilitet 

(ibid.). Med andra ord har författarna försökt göra det möjligt att studien ska kunna genomföras 

igen. Författarna har diskuterat allt material tillsammans och ständigt haft ett kritiskt 

förhållningssätt för att båda ska kunna tolka och se på materialet på liknande sätt. Transkribe-

ringen lyssnades också igenom av båda författarna för att säkerhetsställa att de tolkat och åter-

gett intervjumaterialet på liknande sätt. Studien har också granskats av en handledare och 

kurskamrater som gett sina synpunkter på områden som kan förbättras och förtydligas med 

mera.  

 

Överförbarheten av studiens resultat är trots det ovannämnda begränsad till den kommun och 

de aktörer som deltagit. Något som också påverkar den externa validiteten eftersom studien haft 

ett begränsat urval (ibid.). 

 

Ansvarsfördelning      

 

Under studiens gång har båda författarna arbetat tillsammans. Oftast har de träffats, vilket har 

underlättat i diskussioner och överväganden samt att språket i texten blivit mer enhetlig. Ibland 

har författarna arbetat på olika håll och ändå kunnat ha en god kommunikation. För att effektivi-

sera har författarna i vissa fall delat upp arbetet i olika ansvarsområden. Under uppdelningen 

av områdena har författarna varit flexibla och hjälpts åt med till exempel formulering, innehåll 

och meningsuppbyggnad. Författarna har även haft ett kritiskt förhållningssätt och inte varit 

rädda för att ifrågasätta varandra. Orsaken är för att författarna vill vara säkra på att båda har 

tolkat och förmedlat texten samt transkriberingen korrekt. Under intervjutillfällena agerade 

båda som samtalsledare. Detta upplevde författarna som positivt eftersom de tog fasta på olika 

saker i olika omfattning kring deltagarnas diskussioner.  Författarna upplever också att de har 

kompletterat varandra bra och dragit nytta av varandras olika styrkor både som samtalsledare 

och under skrivprocessen.  

 

Metoddiskussion  
Studiens process 

I början var författarna i denna studie väldigt fokuserade på att jämföra aktörernas skillnader 

och likheter i deras tillvägagångssätt. Även undersöka vad de tar fasta på och hur de prioriterar. 

Detta kan synas framförallt i intervjufrågorna och empirin som presenterats samt i 
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informationsbrevet. Sedan ändrade författarna inriktning och fokuserade mer på synsätt, 

förhållningssätt och samverkan istället för tillvägagångssätt och prioriteringar. Författarna an-

såg att synsätt, förhållningssätt och samverkan var mer passande till studiens syfte. Det ändrade 

fokuset beror också på att teorier som var mer passa till bemötande och samverka plockades ut 

i efterhand. Författarna behövde därför anpassa och ändra sina frågeställningar så att dessa pas-

sade de utvalda teorierna.  

 
Sådant författarna hade kunnat göra annorlunda 

Det är alltid lätt att vara efterklok och självfallet hade författarna till denna studie kunnat göra 

saker annorlunda. Författarna hade bland annat velat göra färdigt kapitlen om teori och tidigare 

forskning innan intervjuerna genomfördes. Detta för att komma på fler och andra frågor som 

kan ge utlopp för ännu mer empiri. Anledningen till att kapitlet om teorier och tidigare forskning 

blev färdigt efter intervjuerna genomförts beror på att författarna hade en tidspress på sig att 

hitta deltagare och genomföra intervjuerna. Hade författarna haft mer tid på sig hade de kunnat 

prioritera annorlunda och kanske hittat ännu fler och bättre teorier. 

 

I en fokusgruppsintervju i kombination med vinjett bör samtalsledaren hålla en mer låg profil 

och låta deltagarna få mer fria tyglar (Bryman, 2011). Detta kom att bli en nackdel till en viss 

mån i denna studie eftersom deltagarnas svar inte alltid blev så välutvecklade. Hade författarna 

varit mer delaktiga hade de kunna be deltagarna att utveckla sina svar och förklara mer djupgå-

ende. En förklaring till att författarna inte alla gånger kom ihåg att be deltagarna att utveckla 

sina svar kan bero på att författarna redan har en viss förförståelse kring de svåra begreppen. 

Detta eftersom båda författarna tidigare har arbetat på boende för ensamkommande barn. 

Författarna försökte kompensera det genom att i efterhand be deltagarna förklara på mail vad 

vissa begrepp betyder. Med andra ord hade författarna kunnat förbereda fler intervjufrågor 

och/eller följdfrågor där deltagarna fått en möjlighet att kunna utveckla sina svar ytterligare.  

 

Författarna försökte undvika att läsa på allt för mycket innan de höll intervjuerna och vara så 

öppensinnade som möjligt. Bryman (2011) menar att om man läser på för mycket innan man 

genomför intervjuer så får man en för stor referensram. Det blir därmed svårare att gå in i en 

intervju med ett öppnare sinne och ett ovetandes förhållningssätt. Något som däremot kan ha 

påverkat författarnas referensram är att de båda har erfarenhet sedan tidigare att jobba på boende 

med ensamkommande barn och har därmed redan en del kunskap. Detta kan ha påverkat valen 

av frågeställningar och utformningen av vinjetten, samt författarnas tolkning av resultatet. Lä-

rarna uttryckte att ansåg att vinjetten var vinklad ur ett HVB-hems perspektiv, något som gjorde 

att det blev svårare för dem att ta fasta på flera saker. Med denna medvetenhet har författarna 

försökt gå in med ett så objekt förhållningssätt de kunnat. Även låtit intervjuerna vara mer 

ostrukturerade och flexibla för att låta deltagarna få föra talan utan att författarna påverkar för 

mycket. Författarna valde dessutom att inte vara för teoristyrda innan de genomförde intervjun, 

vilket syns i analysen till en viss del. Eftersom det inte framkommit särskilt mycket empiri 

kring exempelvis begriplighet och samverkan.  
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Teori och perspektiv 

 

Här presenteras de teorier som är tänkt att användas i analysen. En del av syftet i denna studie 

är att undersöka aktörernas bemötande och därför har teorier om olika synsätt och förhållnings-

sätt valts ut. Dessa är naturvetenskapligt och humanistiskt synsätt, samt teorin om KASAM. 

Utifrån dessa teorier kommer aktörernas skillnader och likheter att analyseras och jämföras. 

Författarna kommer även att analysera hur deras bemötande kan påverka de ensamkommande 

barnen. Sen avser denna studie också att undersöka hur aktörernas samverkan fungerar. Därför 

har nyinstitutionell teori valts ut, som kommer att beröra samverkan i analysdelen.  

 

Synsätt som används av praktiker 

 

Naturvetenskaplig syn på människan 

Med en naturvetenskaplig syn på människan utgår man ifrån att människan helt och hållet styrs 

av givna förutsättningar (både miljö och arv). Därmed blir det yrkespersonens uppgift att tillföra 

exempelvis nya kunskaper och erfarenheter för att påverka klientens tidigare förutsättningar. 

Med andra ord menar man att ny kunskap behöver komma utifrån för att förändring ska kunna 

ske hos klienten. Detta sätter höga krav på att den yrkesprofessionella har tillräckligt med kun-

skaper och att klienten är mottaglig för att kunna hjälpa och förändra något hos klienten (Her-

lofson, 2014).  

 

Humanistisk syn på människan 

Enligt den humanistiska filosofin är alla människor unika och lika värda. Alla är vi kännande 

och tänkande människor med fria viljor. Vi bör ta eget ansvar och fatta egna beslut över våra 

vägval i livet utifrån vilka värderingar, kunskaper och erfarenheter vi har (ibid.). Med ett 

humanistiskt förhållningssätt bör man som professionell ha en förmåga att kunna stanna i 

konflikter utan att genast ta kontrollen eftersom styrkan i den humanistiska hållningen 

försvinner när maktspråk tillämpas. Även viktigt ha en förmåga att kunna dela upplevelser av 

ovisshet inom ett humanistiskt förhållningssätt. Med andra ord handlar det mycket om att 

samverka tillsammans med den andre personen och tillsammans ta sig igenom svårigheterna 

(ibid.). 

 

Växelspelet mellan det naturvetenskapliga och humanistiska perspektivet 

Herlofson (2014) förklarar att det inte är helt oproblematiskt att enbart använda sig av ett 

perspektiv. Utgår man endast från ett naturvetenskapligt perspektiv och inte tar hänsyn till 

klientens erfarenheter, synpunkter och värderingar kan klienten känna sig nedvärderad, osedd 

och överkörd. Å andra sidan kan klienten känna sig övergiven om man enbart använder sig av 

ett humanistiskt perspektiv då en fråga kan vändas till en motfråga som “Ja, vad tycker du 

själv?”. Viktigt komma ihåg att klienter är olika och vill bli bemötta olika. Skulle klienten känna 

sig överkörd eller övergiven så har uppenbarligen inte samspelet fungerat mellan den 

yrkesprofessionella och klienten. Med andra ord är samarbetsallians viktigt för att få ett funge-

rande samarbete och att det präglas av ömsesidig tillit och förtroende (ibid.).  

 



 17 

Förhållningssätt som används av praktiker 

 

Som professionell kan man använda sig av olika förhållningssätt i bemötande. Ett av dessa är 

salutogent förhållningssätt och där ingår teorin KASAM (känsla av sammanhang). En förkla-

ring av teorin KASAM ges här nedanför.  

 

KASAM 

Inom salutogent förhållningssätt finns Antonovskys teori KASAM som fokuserar på tre huvud-

ord: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Hanson, 2004). Dessa tre ger en känsla av 

sammanhang. Genom att arbeta utifrån det salutogena förhållningssätt ligger fokus på KASAM 

tillsammans med den hjälpsökande individens resurser. Beroende på vad som finns i individens 

bakgrund, omgivning och uppväxt avgör om individen får starka eller svaga resurser. Dessa 

resurser fungerar som motståndskraft i individens liv.  

 

Begriplighet handlar om att individen så långt det är möjligt förstår varför det är som det är och 

blir som det blir, samt får en känsla av kontroll genom att få bra och tydlig information. Skulle 

individen tappa kontrollen så kan det leda till att dennes värld blir osammanhängande och kao-

tisk, samt att individen inte känner sig viktigt och blir lätt irriterad och frustrerad. Detta kan 

leda till att individen får svårare att hantera sin situation och fatta kloka beslut (ibid.). 

 

Hanterbarhet innebär att individen behöver få veta vad som ska göras och hur det ska göras. 

En god hanterbarhet är när individen kan släppa tankarna på ett svårt problem som inte går att 

lösa här och nu. Samt att individen tror sig klara av de svårigheter och krav som livet bjuder på 

och kan kunna be om hjälp genom att se resurser hos sina medmänniskor (ibid.).  

 

Meningsfullhet och motivation är ytterst viktiga och positiva drivkrafter. Vänner, egen utveckl-

ing och positiva upplevelser i vardagen är några få av alla de faktorer som kan bidra till 

upplevelsen av meningsfullhet. Andra faktorer för att göra tillvaron mer meningsfull kan vara 

att bli sedd, behövd och efterfrågad. Samt på lång sikt kan sådant som till exempel en viktig 

livsuppgift eller religiös tro vara av stor betydelse för att uppleva en meningsfullhet (ibid.).  

 

Nyinstitutionell teori 

 

Förutom att analysera de tre aktörernas synsätt och förhållningssätt så avser denna studie att 

även undersöka hur aktörernas samverkan fungerar. Författarna har därför valt att utgå ifrån 

den nyinstitutionella teorin som ger en djupare förklaring om faktorer som påverkar samverkan.  

 

I nyinstitutionell teori kallas området där flera organisationer arbetar med liknande verksam-

heter för organisatoriskt fält (Grape, refererat i Grape, Blom & Johansson, 2006). Fältet i denna 

studie definieras av arbetet med de ensamkommande barnen. Inom ett organisatoriskt fält finns 

något som kallas verksamhetsdomän, vilket innebär att flera organisationer avser att samarbeta 

om samma sak och har ett gemensamt mål. Det finns två delar inom verksamhetsdomän, 

arbetsuppgifterna och anspråk. Accepterar alla aktörer i en verksamhetsdomän dessa 



 18 

arbetsuppgifter och anspråk så uppstår domänkonsensus. Kommer de däremot inte överens upp-

står domänkonflikt. Verksamhetsdomänen i denna studie är skolan, socialtjänsten och boende, 

som tillsammans har som mål att integrera de ensamkommande barnen. Vidare förklarar Grape 

att det finns flera institutionella logiker inom ett organisatoriskt fält. Dessa institutionella 

logiker styrs av olika lagar, regler och riktlinjer, vilket påverkar både deras synsätt, 

förhållningssätt och samverkan.  

 

Sådant som gynnar en bra samverkan är att organisationerna har gemensamma mål, klart 

definierade funktionsgränser, lagarbete, samordnad administrativ och politisk ledning med 

mera. Sådant som däremot hämmar en god samverkan är om organisationerna har skilda 

målsättningar, olika organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning, olika kunskapstradit-

ioner, dålig samordning, hög arbetsbelastning med mera (ibid.).  

 

För att kunna analysera vilka faktorer som påverkar aktörernas samverkan kommer denna teori 

ligga som grund för detta i studiens analysdel. Teorin används för att författarna ska kunna dra 

slutsatser om det råder domänkonsensus eller domänkonflikt mellan aktörerna.  
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Resultat - om aktörernas bemötande och samverkan  

 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras den vinjett som legat till grund för den insamlade empi-

rin. Därefter presenteras resultatet som innehåller fyra teman. Dessa är ungdomens mående, 

skolproblematik, drogmisstankar och samverkan.  

 

Studiens vinjett: 

För 1,5 år sedan kom ungdom X till Sverige som ett ensamkommande barn och är idag 16 år 

gammal. Bor på ett HVB-hem (hem för vård och boende) tillsammans med sju andra ungdomar 

i åldrarna 14-18 år. X lyssnar ofta på musik i sina hörlurar och tycker om att dansa. För 8 

månader sen fick X besked om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Nu 8 månader senare har 

ungdom X svårt att koncentrera sig i skolan och stör sina klasskamrater, samt relativt hög från-

varo och har underkänt i många ämnen.  X har klagat till boendepersonalen gällande magont 

och att X sover dåligt. X umgås sällan med de andra ungdomarna på boendet och följer nästan 

aldrig med på aktiviteter. För en vecka sedan kom X hem och berättade för boendepersonalen 

med en ledsen röst att X skoldator har försvunnit. Samma vecka berättade några andra ungdo-

mar på boendet för personal att de sett X umgås med personer som håller på med droger och 

uppger att de är orolig för X.  

     

Ungdomens mående 

 

Samtal med ungdomen 

Alla tre aktörerna hade pratat med ungdomen för att reda ut orsaken till ungdomens mående. 

Både boendepersonalen och lärarna hade agerat mer stöttande och gett mer konkreta tips och 

råd än vad socialsekreterarna hade gjort. Både boendepersonal och lärare förklarade att de hade 

försökt stötta ungdomen genom att ge tips på vad ungdomen exempelvis kan göra för att sova 

bättre. De båda professionerna upplever att de ibland fungerar mer som en förälder som behöver 

fostra ungdomen. En boendepersonal gav som exempel: “man pratar ju med och tipsa om ja 

du kanske inte ska sova på dagarna när du kommer hem från skolan och ja tider som passar 

och vad man kan göra för att sova bättre”.  Förutom att stötta och ge råd till ungdomen ansåg 

boendepersonalen att det är viktigt att utifrån deras yrkesprofession försöka särskilja vad som 

är “typiska” ungdomsdrag och vad som är mer allvarligt som de behöver ta fasta på. 

Boendepersonalen förklarar att deras främsta uppgift är att se till att ungdomen får den hjälp 
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som ungdomen är i behov av. Med andra ord kan man säga att boendepersonalen blir en samord-

nare av ungdomens liv. 

 

Lärarna lyfte även att de är måna om att skapa relation och visa att de bryr sig om ungdomen. 

Detta genom att peppa och ge positiva kommentarer för att försöka få bort fokus från det ungdo-

men upplever som jobbigt. Dock så ansåg lärarna att de ska befinna sig i deras roll som profess-

ion och inte gå utanför ramarna för mycket. En lärare formulerar det som: “jag ska vara lärare 

(…) alltså om jag kan vara en hyfsat glad och trevlig och inspirerande lärare då gör ju jag mitt 

bästa (...) jag får inte gå in i sakfrågan.”.  

 

Socialsekreterarnas uppgift handlar mer om att utreda ungdomen och ta reda på hur mottaglig 

ungdomen är för att ta emot någon insats. Skulle ungdomen ha svårt att uttrycka sig och prata 

med sin socialsekreterare så har socialtjänsten ett intervjumaterial som kallas ADAD som kan 

underlätta samtalet med ungdomen. Socialtjänsten i kommunen där intervjun genomfördes har 

två socialsekreterare som är utbildade i ADAD. Metoden ADAD används med en av 

de  utbildade socialsekreteraren tillsammans med ungdomen. De går igenom nio (9) livsområ-

den där fysisk och psykisk hälsa är två av dem. Frågorna inom livsområdena är redan 

färdigutformade. Däremot får ungdomen själv skatta var på skalan ungdomen befinner sig uti-

från sin oro och sina besvär (Socialstyrelsen, 2017). Förutom att underlätta för ungdomen så 

kan intervjumaterialet ADAD bidra till att socialsekreterarna får sig en större bild om ungdo-

mens situation.  

 

Kontakta biologiska föräldrarna 

Ungdomar kan ibland känna en oro för de biologiska föräldrarna som befinner sig i en annan 

del av världen. De kan även känna en press från föräldrarna eller något liknande som leder till 

negativa konsekvenser för ungdomen. Socialsekreterarna förklarar att de ibland brukar ringa 

(med samtycke från ungdomen) till de biologiska föräldrarna om de finns vid liv. I samtalen 

med föräldrarna kan de exempelvis förklara hur ungdomens situation ser ut och vad TUT inne-

bär. De kan också förklara vilka möjligheter och begränsningar ungdomen har och hur systemet 

i Sverige fungerar gällande exempelvis ekonomi. Skulle ungdomen däremot vilja hitta sin fa-

milj så skulle socialsekreterarna föreslå för godman att ta kontakt med Röda korset som kan 

hjälpa att försöka hitta familjen.  

 

Utveckla ungdomens intressen och fokus på det positiva 

Ungdomens intresse för dans och musik uppmärksammades av både boendepersonal och 

socialsekreterarna, men inte av lärarna. Boendepersonalen hade försökt ta reda på om ungdo-

mens intresse hade kunnat utvecklas och om det finns någon aktivitet för detta. Med andra ord 

är både boendepersonalen och socialsekreterarna måna om att alla ungdomar ska ha någon 

fritidsaktivitet och att stärka det som fungerar hos ungdomen.  

 

En lärare förklarade att skolan kan fungera som det “friska” för ungdomen. De ansåg även att 

det är viktigt att fokusera på det som fungerar för ungdomen i skolan och som nämnt tidigare, 

ge ungdomen positiva kommentarer.  
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Nätverksträff 

Både lärarna och socialsekreterarna hade kallat till en nätverksträff med boendepersonal, god-

man, ungdomen och varandra, men med olika syften. Lärarna hade kallat till träff eftersom de 

har en plikt att se till att skolan fungerar varje dag och se till att eleven är närvarande på lektion-

erna. Medan socialsekreterarna hade kallat till träff om de hade behövt inhämta mer information 

kring ungdomens mående. 

 

 

 

Hänvisning till andra aktörer 

Alla tre aktörerna gav flera förslag på andra aktörer de skulle ta kontakt med gällande ungdo-

mens sömn- och magbesvär. Boendepersonalen förklarar att de inte är utbildade inom vård och 

behandling och tycker att andra professioner har bättre kunskap om denna problematik än dem 

själva. Både boendepersonalen och socialsekreterarna berättade att de hade vänt sig till 

Ungdomshälsan om de upplevde att ungdomen behövde mer behandlande samtalsstöd. 

Boendepersonal gav även förslag på att kontakt kan tas med Elevhälsan, något som lärarna 

också lyfte. Skulle inte Ungdomshälsan eller Elevhälsan kunna tillgodose den hjälp ungdomen 

är i behov av skulle boendepersonalen kontakta Hälsocentralen. Har däremot ungdomen gett 

tecken på självmordstankar skulle boendepersonalen kontakta BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatrin).  

 

Skolproblematik 

 

Spekulationer om ungdomens skolproblematik 

Det diskuterades en hel del om ungdomens skolproblematik bland alla aktörer gällande ungdo-

mens höga frånvaro, svårt att koncentrera sig och att ungdomen stör sina klasskamrater. 

Boendepersonalen och socialsekreterarna var överens om att det är viktigt att hålla isär sakerna 

kring ungdomen. Till exempel att koncentrationssvårigheterna och den höga frånvaron inte 

behöver ha med varandra att göra. En boendepersonal sa “Det behöv ju inte va en (1) orsak till 

att det går dåligt på olika sätt”. Lärarna fokuserade mer på att den höga frånvaron är en stark 

indikator till att någonting är tokigt än att försöka hålla isär alla saker kring ungdomen.   

 

Normaliserar låga betyg 

Både socialsekreterarna och lärarna menade att låga betyg var normalt för en som inte varit i 

Sverige i mer än 1,5 år och därför gör de inte så mycket åt den saken. Däremot spekulerade 

lärarna även om att koncentrationssvårigheterna och det störande beteendet i klassrummet 

eventuellt kan vara ett förstadium till den höga frånvaron.  

 

EVK vid hög frånvaro och signalera till boendepersonal och godman 

I de fall en ungdom börjar ha frånvaro från skolan och stör på lektionerna så försöker lärarna i 

första hand att prata och peppa eleven lite extra till att närvara på lektionerna utan att störa. En 

lärare gav exempel på hur de försöker bekräfta och hälsa på ungdomen på morgonen: “Va roligt 
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att du är här idag! Jag saknade dig igår.”. Helt enkelt fokusera på det som är bra och sådant 

som bär framåt. När eleven har frånvaro i skolan så skickar lärarna en sms-avisering till god-

man. När frånvaron däremot börjar bli hög kontaktar lärarna både godman och boendepersonal 

genom att ringa och signalera till dem. De skulle även ta det vidare till ett så kallat 

elevrådskonferens (EVK). En lärare förklarar att detta är ett möte med personal från Elevhälsan, 

rektor, lärare, vårdnadshavare (godman) och eleven själv. Ett möte för att reda ut bekymmer, 

få information och hitta lösningar på ungdomens problem. EVK kan de använda sig av när en 

elev inte fungerar i skolan. Till exempel att eleven börjat skolka, har underkänt i för många 

ämnen, när man misstänker olika neuropsykologiska funktionsnedsättningar med mera.  

 

Samtal med ungdomen, erbjuda läxhjälp och kontakt med godman 

Boendepersonalen i sin tur hade kontaktat skolan och samtalat med ungdomen för att få mer 

information kring ungdomens höga frånvaro, koncentrationssvårigheter och störande beteende. 

Däremot påstår boendepersonalen att de inte kan påverka vad som sker på skolan särskilt 

mycket. Utan de kan mest bara ta till sig informationen och själva göra så gott de kan för att 

hjälpa ungdomen i hemmet. Dessutom skulle de försöka ta reda på om ungdomen har missat 

mycket i skolan och i sådana fall erbjuda läxhjälp. Skulle denna skolproblematik däremot fortgå 

under en längre period är boendepersonalen måna om att ha en regelbunden kontakt med god-

man. Socialsekreterarna skulle också ha kontakt med godman och höra vad hen känner till gäl-

lande skolproblematiken. 

 

Boendepersonalen skulle även informera ungdomen om skolans betydelse, vilket står i 

genomförandeplanen att de ska göra. Boendepersonalen förklarar också vad det innebär för en 

som har fått tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Nämligen att Migrationsverket gör en bedöm-

ning av individen utifrån hur individen sköter sig i skolan, samt att detta kan vara avgörande 

om individen får stanna i Sverige eller inte. Därmed ansåg boendepersonalen att skolan blir 

extra viktig för en som har TUT och vill stanna i Sverige.  

 

Samtal med boendepersonal och ungdom 

Skulle socialsekreterarna få information kring ungdomens skolproblematik från till exempel 

boendepersonalen så skulle de ha frågat upp mer och bokat en träff. Både med boendepersona-

len och enskilt med ungdomen för att få sig en större förståelse vad de olika faktorerna står för. 

Eventuellt skulle de använda sig av intervjumaterialet ADAD tillsammans med ungdomen. 

Intervjumaterialet används för att socialsekreterarna vill ta reda på mer kring hur ungdomens 

liv ser ut och reda ut vad olika faktorer kan stå för i ungdomens skolproblematik. 

 

Nätverksträff 

Socialsekreterarna kan även ringa till skolan om de behöver få mer information kring ungdo-

mens skolproblematik. Skulle skolan ta upp något som socialsekreterarna ansåg vara oroväck-

ande så kan de boka in en nätverksträff tillsammans med skolan, boendepersonal och godman. 

Under denna träff hade socialsekreterarna velat få svar på om det till exempel förekommer 

mobbing och vilka ungdomen umgås med. de skulle också ta reda på hur 

koncentrationssvårigheterna och det störande beteendet ser ut i skolan. Socialsekreterarna hade 
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också velat ta reda på om boendepersonalen själva har hunnit prata med ungdomen och under-

sökt vilka möjligheter det finns för ungdomen att få gå till kurator på skolan. Lärarna förklarade 

att de också kan kalla till en nätverksträff med ungdomens socialsekreterare och boendeperso-

nal. Under denna träff hade lärarna velat diskutera frågor som: “Hur kan vi göra för att vi ska 

få han eller hon att komma till skolan?”, “Och vad är orsaken?”, “Kan vi ändra på något sätt? 

Är det något på HVB-hemmet som behöver ändras?” och “Kan vi tillsammans tänka ut något 

sätt så vi kan ordna så att han kommer?”.   

 

Avslutningsvis menar socialsekreterarna att de behöver få mer information utöver vad som står 

i vinjetten innan de kan besluta om vad de eventuellt kan erbjuda för insats och om det behövs 

någon sådan.  

 

Undersöker datorns försvinnande 

De tre aktörerna fokuserar inte så mycket på att datorn var försvunnen. Däremot spekulerade 

både socialsekreterarna och boendepersonalen kring olika orsaker till varför ungdomens dator 

var försvunnen och hur de skulle gått tillväga med detta. Socialsekreterarna funderade över om 

det fanns någon koppling mellan ungdomens umgänge och datorns försvinnande. 

Boendepersonalen spekulerade också kring om ungdomen hade slarvat bort datorn, samt att 

ungdomen kan ha sålt datorn eller att den har blivit stulen. De resonerade däremot att ungdomen 

lika gärna kan ha tappat bort sin dator. Oavsett vilken anledning till att datorn försvunnit så tror 

boendepersonalen att ungdomen själv vet vad som behöver göras. Skulle ungdomen inte veta 

hur hen ska gå tillväga så är det deras uppgift att informera och lära ungdomen. Boendepersona-

len förklarar också att de ofta upplever att deras yrkesprofession fungerar mer som en “utbil-

dare” till ungdomarna än att fungera som en socionom.  

 

Lärarna i sin tur spekulerade inte om vad som kan tänkas vara orsaken till den försvunna datorn. 

De fokuserade mer på hur de går tillväga när de ser eller hör att datorn är borta, vilket är att föra 

vidare informationen till godman och boendet. Både lärarna och socialsekreterarna  hade frågat 

ungdomen om orsaken till datorns försvinnande. Hade ungdomen känt en oro kring den borttap-

pade datorn hade lärarna stöttat och lugnat ungdomen. Lärarna hade också kontaktat godman 

eftersom godman är den som skrivit på ett kontrakt och står ansvarig för datorn.  

 

Kundtjänst 

Om boendepersonal hade ringt till skolan och berättat att ungdomens dator har försvunnit så 

hade lärarna bara hänvisat boendepersonalen vidare till kundtjänst. Lärarna förklarar att detta 

inte ingår i deras yrkesprofession. 

 

Drogmisstankar 

 

Dilemmat för boendepersonalen vid drogmisstankar 

Drogmisstankarna var både det lättaste för boendepersonalen att arbeta med och den största 

utmaningen. I ett exempel gällande att det var lättast så förklarade boendepersonalen att det 

beror på att de har mer handlingsutrymme i  arbetet med drogmisstankarna utifrån deras sin 
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profession än vad de har gällande skolproblematiken. Den största utmaningen ansåg 

boendepersonalen är att det finns andra ungdomar på boendet, vilket kan bli problematiskt om 

någon misstänks för att använda droger och detta är något de behöver ta hänsyn till. De behöver 

till exempel tänka över frågor som “Hur påverkas dom av den här personens beteende? (....) 

är han påverkad då när han kanske är på boendet? Vad ger de för trygghetskänslor?“.  

 

 

 

Nolltolerans mot droger på boendet 

Boendet har nolltolerans gentemot droger, men de är tydliga med att det inte är givet att ungdo-

men använder droger bara för att ungdomen umgås med dem som gör det. Däremot poängterar 

boendepersonalen att risken för problem ökar för ungdomen om hen fortsätter umgås med 

personer som tar droger. Risken ökar även att ungdomen kan befinna sig på fel plats vid fel 

tillfälle.  

 

Finns det misstanke om droganvändning hos ungdomen så tar boendepersonalen till exempel 

kontakt med ungdomens SFV/godman. De kan också ta kontakt med polisen, samt fältassisten-

ter för att be dem ha lite extra koll när ungdomen rör sig ute. Den kontakt boendepersonalen 

framförallt tar är med socialsekreterare. Dessutom har boendepersonalen rätt att begära drogtest 

av ungdomen om det finns tillräckligt med bevis. Dessa bevis behöver komma fram genom 

samtal med ungdomen och eventuellt samtal med andra aktörer, som kan ha haft insyn i ungdo-

mens liv. Exempelvis fritidsledare och fältassistenter innan de kan utföra ett drogtest.  

 

Dokumentation och samtal med ungdomen 

Boendepersonalen skriver kontinuerligt i dokumentation och har rubriceringar vid benämning 

“veckosammanfattning” och “händelse”. Veckosammanfattning innebär att de skriver i ungdo-

mens journal om hur veckan varit för ungdomen och om ungdomen gjort något utifrån det som 

står i genomförandeplanen. Händelse skriver boendepersonal också i journalen vid mer avvi-

kande fall runt ungdomen och för att göra socialsekreterarna mer uppmärksammade. Till exem-

pel i de fall då ungdomen har avvikit i sitt beteende, fått uppehållstillstånd eller blivit väldigt 

sjuk med mera. Med andra ord fungerar “händelse” som en form av orosanmälan från 

boendepersonal till socialsekreterare.  

 

Om socialsekreterarna skulle läsa en “händelse” som verkar oroväckande, som till exempel 

drogmisstankarna så skulle de först vilja boka in en träff med ungdomen. Detta för att höra vad 

ungdomen själv har att säga. Skulle ungdomen ha svårt att uttrycka sig under denna träff så 

uppgav socialsekreterarna att de skulle ta hjälp av intervjumaterialet ADAD för att ställa frågor 

kring missbruk, droger och kriminalitet med mera.  

 

Inhämta mer information 

Gällande drogmisstankarna hos ungdomen sa en socialsekreterare så här: “Just de jag tänk är 

att.. det känns som man måste få mer klarhet i bland annat det här med drogerna. För här är 

det ju ungdomar på boendet som sagt till personal. Det blir ju som tredjehandsinformation och 
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man måste ju som få.. få kanske ställa frågan rakt ut”. Socialsekreterarna skulle även inhämta 

mer information från boendepersonalen, SFV/godman och skolan om de har sett eller hört nå-

got. Behöver socialsekreterarna diskutera och komma fram till åtgärder tillsammans med dessa 

aktörer så kan de kalla dem till ett nätverksträff precis som de skulle ha gjort kring 

skolproblematiken.   

 

 

 

Öppenvård, Elevhälsan och godman 

Beroende på vad som kommer fram under de olika samtalen så resonerade socialsekreterarna 

att det finns lite olika alternativ. Ett av dessa alternativen skulle vara att erbjuda ungdomen en 

insats på öppenvården om det rör sig om missbruk. Lärarna i sin tur nämner att de ofta får höra 

saker utifrån vad ungdomarna pratar om i kompiskretsen. Om de hör saker som låter oroväck-

ande kring ungdomen gällande misstanke om droger och dåligt umgänge så skulle de föra 

informationen vidare till Elevhälsan och godman. Anledning till att de för vidare informationen 

till Elevhälsan förklarar en lärare så här: “För jag ska ju inte ta över elevhälsans roll. Att vi är 

ju som pedagoger (....) det är viktigt att göra skillnad där. Jag ska inte tänka: Nu måste jag 

rodda i det här”. Med andra ord menar lärarna att detta inte faller inom deras profession där 

deras främsta arbetsuppgift är att undervisa.  

 

Samverkan  

 

Samverkan fungerar bra i det stora hela  

Alla aktörer upplevde att samverkan dem sinsemellan fungerar bra i det stora hela, men förkla-

rade att det också finns sådant som kan bli bättre. Boendepersonalen var mest positiv till 

samverkan med socialsekreterarna medan samverkan med skolan fungerar lite olika enligt dem. 

Socialsekreterarna däremot upplever att samverkan med boenden och skolor kan se lite olika 

ut, men påstår att samverkan för det mesta fungerar väldigt bra. Hur samverkan ser ut i skolor 

förklarar socialsekreterarna beror på vilka ungdomar som har någon skolproblematik.  

 

Orosanmälan och vardaglig kontakt 

Lärarna i sin tur upplevde att när de väl har kontakt med socialsekreterarna så fungerar samver-

kan bra. Denna kontakt sker oftast i de fall lärarna känner en oro för en elev och gör en skriftlig 

orosanmälan till socialtjänsten. Däremot upplevde lärarna att de sker väldigt sällan och att 

kontakten med socialsekreterarna därmed är rätt liten. Detta bekräftar socialsekreterarna och 

förklarar att de oftast få höra oro från skolan via godman eller boendepersonalen. Dessutom 

upplever de att skolan har en tätare och mer naturlig kontakt med boende och godman. 

Socialsekreterarna ansåg att det kan bero på att godman har ansvar över utvecklingssamtal och 

för att boendepersonal har den dagliga omsorgen över ungdomen. Både boendepersonalen och 

lärarna bekräftade det socialsekreterarna upplevde. Det vill säga att lärarna hör av sig mer till 

boendepersonalen och godman. Boendepersonalen blir även uppdaterad av godman. Lärarna 

förklarar att den mesta vardagliga kontakten sker med boendepersonalen och att samverkan 
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dem sinsemellan fungerar bra. Exempelvis när de behöver informera om gympakläder eller att 

ungdomen ska ha madrass med sig till utflyktsdagen med mera.  

 

Tidigare erfarenhet och hålla sig inom sin yrkesprofession 

Anledningen till att samverkan med socialsekreterarna fungerar bra ansåg boendepersonalen 

beror på att det är många socialsekreterare som tidigare har jobbat på boenden för ensamkom-

mande barn.  Boendepersonalen tycker att samverkan med skolan fungerar bra i de fallen då 

lärarna håller sig inom ramarna för deras profession.  

 

Snabb kontakt och uppdaterad dokumentation 

De gånger samverkan fungerar bra enligt socialsekreterarna är då boendepersonal hör av sig 

väldigt snabbt till socialtjänsten om det hänt något och personalen känner någon oro. Även då 

dokumentationen är uppdaterad varje vecka så socialsekreterarna hänger med i det aktuella lä-

get. Socialsekreterarna poängterar att det är bra om boendepersonalen är snabb med att signa-

lera om det hänt något och en socialsekreterare förklarar att det blir: “En indikation på de här 

håll på att gå.. Vi upptäcker att den här ungdomen stannar mer och mer hemma (...). Ska vi 

kanske ta ett möte? Och det är ju uppskattat.”. En annan socialsekreterare instämmer och säger: 

“Mm men verkligen, man vill ju hellre få veta lite för mycket än för lite. Att de som ring en gång 

utan att de kanske inte är så allvarliga men, men då är man ju med i matchen i alla fall och att 

om det skulle bli något senare.”  

 

När samverkan fungerar mindre bra 

Då samverkan fungerade mindre bra enligt socialsekreterarna är då boendepersonalen väntar 

för länge med att höra av sig till socialtjänsten om det hänt något och då dokumentationen ligger 

efter tidsmässigt. Dessutom menar socialsekreterarna att sekretesslagen påverkar dem i kontak-

ten med skolan. Sekretesslagen innebär att de inte kan ge särskilt mycket information till skolan 

utan det handlar mest om att bara ta in information. För att få ge skolan information så behöver 

de ha samtycke av ungdomen. Detta upplever socialsekreterarna vara lite hämmande i deras 

samverkan.   

 

Boendepersonalen ansåg att då lärare går utanför deras profession och är inne på 

boendepersonalens område så fungerar samverkan mindre bra. Lärarna i sin tur ansåg att 

samverkan fungerar mindre bra med boendepersonalen i de fall deras synsätt går emot varandra 

inom professionerna. En lärare ger ett exempel på ett relativt vanligt svar de kan få från 

boendepersonalen då de ringer till boendet och säger att de saknar en viss elev:  “Nä, han eller 

hon väljer att vara hemma idag (...) Jag tror att det har med det salutogena förhållningssättet 

att göra.” Eftersom boendepersonalen utgår ifrån det salutogena förhållningssättet så arbetar 

boendepersonalen utifrån att ungdomen själv ska ta ansvar på olika sätt. Detta menar lärarna 

krockar med hur skolan ser på situationen. Lärarna ser boendet precis som vilket annat hem och 

att det är hemmets skyldighet se till att eleven kommer till och från skolan eftersom det är 

skolplikt i Sverige. 
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Analys & Slutsatser 

 

Detta kapitel presenterar analysen av de tolkningar och jämförelser författarna har gjort kring 

studiens empiri med hjälp av tidigare nämnda teorier. Presentationen i analysen är uppdelad i 

tre delar. I den första delen analyseras aktörernas skillnader och likheter i deras synsätt utifrån 

naturvetenskapligt och humanistiskt synsätt samt växelspelet mellan dessa. I den andra delen 

analyseras aktörernas skillnader och likheter i deras förhållningssätt utifrån teorin KASAM. 

Författarna kommer även analysera hur deras bemötande (synsätt och förhållningssätt) påverkar 

de ensamkommande barnen. I tredje delen analyseras hur aktörernas samverkan fungerar uti-

från den nyinstitutionella teorin. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.  

 

Aktörernas växelspel mellan de två synsätten 

 

I resultatet framkom det att både lärarna och boendepersonalen hade gett mer konkreta tips och 

råd till ungdomen än vad socialsekreterarna hade gjort. Främst gällande ungdomens sömnbe-

svär. Genom att ge tips och råd till ungdomen så använder sig både boendepersonalen och lä-

rarna av en naturvetenskaplig syn på ungdomen. Med andra ord har de ett synsätt där de tänker 

att ny kunskap och erfarenhet behöver tillföras för att det ska kunna ske en förändring hos 

ungdomen (Herlofson, 2014).  

 

Socialsekreterarna har också en viss grad av naturvetenskaplig syn på ungdomen eftersom det 

är dem som utformar vårdplanen. Vårdplanen påverkar i sin tur innehållet i ungdomens 

genomförandeplan som utformas av boendepersonalen och det är utifrån denna som 

boendepersonalen arbetar. I denna kan det bland annat stå att de ska informera ungdomen om 

skolans betydelse. Om genomförandeplanen och vårdplanen redan är utformad innan hänsyn 

till ungdomens egna synpunkter tas kan detta leda till att ungdomen känner sig överkörd och 

nedvärderad (ibid.).    

 

Alla tre aktörer visar att de ser alla individer som olika och unika i sitt sätt att vara och tänka, 

vilket man gör med en humanistisk människosyn (ibid.). Detta genom att samtala med ungdo-

men för att låta ungdomen själv föra sin egna talan och för att se vad ungdomen som individ 

behöver (ibid.). Socialsekreterarna använder sig av humanistisk människosyn till exempel när 

de ringer till de biologiska föräldrarna eller använder sig av ADAD tillsammans med ungdo-

men. Socialsekreterarna försöker samarbeta med ungdomen och hjälpa till för att ungdomen 
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lättare ska kunna ta sig igenom svårigheter (ibid.). För att hjälpa ungdomen ta sig igenom 

svårigheter försöker alla aktörer samarbeta med ungdomen. Samarbetet med ungdomen syns 

framförallt gällande problematik i skolan. Boendepersonalen skulle exempelvis hjälpa ungdo-

men med läxorna om ungdomen skulle vilja ha hjälp.  

 

Boendepersonalen utgår oftast utifrån det humanistiska synsättet, men även det naturvetenskap-

liga ibland. Det syns framförallt i deras tillvägagångssätt med den försvunna datorn. De visade 

först tillit till ungdomens egna kunskap för att sedan ge information om det skulle behövas. 

Detta ser Herlofsen (2014) som ett växelspel mellan de två synsätten och att det är positivt att 

inte utgå ifrån enbart ett synsätt. Alla aktörer använder sig av växelspelet,  men på olika sätt. 

Växelspelet kan leda till att ungdomen inte känner sig nedvärderad eller övergiven. Något som 

ungdomen hade kunnat känna om de enbart använde sig av ett synsätt.  

 

Hur aktörerna använder sig av KASAM 

 

Begriplighet 

Både lärarna och boendepersonalen skulle ha gett ungdomen i vinjetten tips och råd, samt stöttat 

ungdomen i dennes situation kring måendet. Genom att ge tips och råd kan det bidra till att 

ungdomen får en bättre förståelse för varför det är som det är och blir som det blir. Ungdomen 

kan också få sig en större kontroll över sitt liv om ungdomen får tydlig och bra information av 

aktörerna (Hanson, 2004). Även socialsekreterarna förklarade att de tänkt prata själv med 

ungdomen och eventuellt använda sig av intervjumaterialet ADAD. Likt lärarnas tips och råd 

kan ADAD ge ungdomen en större förståelse för sin situation och bidra till större kontroll över 

sitt liv.   

 

Ett annat exempel där boendepersonalen och lärarna försöker öka begripligheten för ungdomen 

är när de försöker peppa och stötta ungdomen, samt berätta för ungdomen hur viktig skolan är. 

Detta bidrar till en mer tydlighet för ungdomen så hen få sig en större förståelse för vilka 

konsekvenser det blir av att ha frånvaro i skolan (ibid.).  

 

Hanterbarhet 

I de fall där de tre aktörerna bedömer att de inte kan ge tillräckligt bra och tydlig information 

till ungdomen så försöker de se till att ordna så ungdomen får komma till andra aktörer, som 

har bättre kunskap inom området. Aktörerna gav som exempel Ungdomshälsan och Elevhälsan 

och ansåg att dessa aktörer kan ge ungdomen en mer begriplig information än vad de själva kan 

ge. Något som skulle kunna bidra till att ungdomen känner en större hanterbarhet över sitt liv. 

Hanterbarheten uppstår i att ungdomen får veta av de professionella vad som ska göras och hur 

det ska göras. (ibid.).  

 

Hanterbarhet handlar även om att individen ska kunna släppa sina tankar på sådant som inte går 

att lösa här och nu (ibid.). Detta bidrog de tre aktörerna med genom att de fokuserade på det 

positiva hos ungdomen, vilket kan göra att fokus på det negativa minskar. Lärarna försökte få 

ungdomen att släppa tankarna genom att stötta och lugna, samt förmedla att det löser sig med 

den försvunna datorn.  
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Boendepersonalen försökte få ungdomen att känna en god hanterbarhet i det fallet datorn hade 

försvunnit. Detta genom att de förklarar hur ungdomen skulle gå tillväga och vilka som skulle 

kontaktas om ungdomen behöver hjälp. Därmed lär de ungdomen att hantera svårigheter som 

kan uppkomma i livet (Hanson, 2004).  

 

Meningsfullhet 

Boendepersonalen och socialsekreterarna var inne på att de ville se till att ungdomen har en 

fritidsaktivitet som ungdomen gillar. Denna fritidsaktivitet kan fungera som en viktig och 

betydelsefull livsuppgift för ungdomen. Att ha en viktig livsuppgift kan göra att individen kän-

ner en större meningsfullhet (ibid.).  

 

Genom att bekräfta ungdomen lite extra när hen mår dåligt så ger lärarna positiva kommentarer 

och försöker peppa ungdomen. De försöker fokusera på det som är bra och bär framåt för 

ungdomen. På så vis kan ungdomen känna sig sedd, efterfrågad och betydelsefull. Detta förkla-

rar Hanson (2004) är viktigt för att individen ska känna meningsfullhet.  

 

Både lärarna och boendepersonalen tycker det är viktigt att motivera ungdomen till att närvara 

i skolan varje dag och ansåg att skolan är en viktig del i ungdomens liv. De ansåg det viktigt 

eftersom skolan kan fungera som det “friska” för ungdomen. Utveckling och motivation är vik-

tigt för att individen ska kunna känna någon meningsfullhet (ibid.).   

 

Hur aktörernas samverkan fungerar 

 

Den bristfälliga kontakten mellan  lärarna och socialsekreterarna kan bero på deras olika 

målsättningar och riktlinjer, det vill säga institutionella logiker. Deras samverkan ansåg de fun-

gera bra, men kontakten skedde relativt sällan. Både lärarna och socialsekreterarna bekräftade 

varandras tankar kring att deras kontakt oftast skedde vid de tillfällen som det fanns en stark 

oro kring ungdomen. Anledning till att deras samverkan fungerar bra trots den låga kontakten 

kan bero på att det finns tydliga funktionsgränser och en tydlig ansvarsfördelning mellan dem. 

Detta tyder på att det råder domänkonsensus i deras samverkan (Grape, 2006). Lärarna vet att 

de ska höra av sig till socialsekreterarna när de känner en stark oro eftersom de har en 

anmälningsplikt. De har däremot ingen informationsplikt, vilket leder till att lärarna har en mer 

kontinuerliga kontakt med boendepersonalen och godman. Socialsekreterarna i sin tur vet att 

de ska höra av sig till lärarna endast i de fall då de behöver inhämta mer information. 

Socialsekreterarna förklarade att något som däremot hämmar samverkan med skolan är att de 

relativt ofta styrs av sekretesslagen. Det vill säga att socialsekreterarna inte kan ge så mycket 

information utan mest bara inhämta information. Med andra ord har skolan och socialtjänsten 

olika lagar att förhålla sig till, vilket i det här fallet påverkar deras samverkan och kan bidra till 

domänkonflikt (ibid.).  

 

Boendepersonal upplevde att samverkan fungerar bra med socialsekreterarna eftersom de har 

tidigare erfarenheter av att arbeta i boende för ensamkommande barn och får sig därför en större 

förståelse för boendepersonalen. Med andra ord har de samma kunskapsram, vilket är positivt 
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för deras samverkan och skapar domänkonsensus (ibid.). Gällande samverkan med skolan hade 

boendepersonalen delade meningar. De ansåg att samverkan fungerar bra när lärarna håller sig 

inom deras yrkesprofession. Detta bidrar till att det finns tydliga funktionsgränser mellan 

verksamheterna och en tydlig ansvarsfördelning, något som är viktigt för en god samverkan 

och domänkonsensus (ibid.). I vissa fall har boendepersonalen upplevt att lärare går utanför sin 

yrkesprofession och skolans funktionsgränser. Något som kan påverka deras samverkan och 

skapa en domänkonflikt om de inte respekterar varandras gränser och ansvarsområden (ibid.).   

 

Socialsekreterarna var också tydliga med att samverkan fungerar bra när boendepersonalen hör 

av sig snabbt och har uppdaterad dokumentation. Detta tyder på att det finns domänkonsensus 

mellan aktörerna eftersom de verkar ha ett gott lagarbete, samt samordnad administrativ ledning 

(ibid.). Däremot förklarar socialsekreterarna att det i vissa fall händer att boendepersonalen hör 

av sig mer sällan och att dokumentationen ligger efter. Något som kan påverka deras samverkan 

på ett negativt sätt och skapa domänkonflikt. Sådant som kan ligga till grund till den bristfälliga 

dokumentationen kan vara att boendepersonalen till exempel har en hög arbetsbelastning 

(ibid.).  

 

Lärarna i sin tur ansåg att samverkan fungerar mindre bra med boendepersonalen i de fall en 

elev har frånvaro från skolan. Detta kan skapa domänkonflikt genom att lärarna uttrycker att 

det är hemmets plikt att se till så eleven tar sig till och från skolan. Medan boendepersonalen 

arbetar med att ungdomen själv ska klara av att ta sig till och från skolan. Med andra ord går 

deras institutionella logiker emot varandra eftersom de inte har liknande målsättning samt olika 

kunskapstraditioner (ibid.).  

 

Sammanfattande slutsatser 

 

Synsätt 

Alla aktörer använder sig av både humanistiskt och naturvetenskapligt synsätt. Det 

naturvetenskapliga synsättet syns framförallt i att aktörerna vill ge tips och råd. Medan det 

humanistiska synsättet visar sig i att aktörerna är måna om att försöka samarbeta med ungdo-

men och ställa frågor för att utforska och ta hänsyn till ungdomens egna vilja. Detta innebär att 

de växlar mellan de olika synsätten, vilket kan bidra till att ungdomen känner sig mindre över-

körd och/eller övergiven. Kombinationen av dessa synsätt gynnar deras samarbete med ungdo-

men och skapar både större förtroende och tillit. Skulle de till exempel bara använda sig av 

humanistisk människosyn så skulle ungdomen kunna känna sig övergiven. Sammanfattningsvis 

så finns det en likhet i att alla aktörer använder sig av växelspelet mellan de två synsätten och 

oftast i liknande situationer. Skillnaden är att de ibland använder sig av synsätten i olika situat-

ioner.  

 

Förhållningssätt 

Gällande förhållningssätt använder sig alla aktörer av ett salutogent förhållningssätt i mötet 

med ungdomen, men de gör det på lite olika sätt. För att göra det mer begripligt så ger 

boendepersonalen och lärarna tips, råd och tydlig information till ungdomen. För att göra det 
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mer hanterbart hjälper aktörerna till att kontakta andra aktörer som bättre kan tillgodose ungdo-

mens behov. De fokuserar också på att stärka det friska hos ungdomen, något som också bidrar 

till meningsfullhet. Boendepersonalen och socialsekreterarna bidrar till att öka meningsfull-

heten eftersom de se till att ungdomen får en betydelsefull fritidsaktivitet att gå till. Lärarna 

fokuserade på sådant som bär framåt och peppa ungdomen, vilket också kan ge ungdomen 

större motivation och meningsfullhet. Sammanfattningsvis bemöter alla aktörerna ungdomen 

utifrån liknande förhållningssätt. Deras salutogena förhållningssätt kan leda till att ungdomen 

känner sig bekräftad, får sig en större förståelse och kontroll över sin situation, samt får strate-

gier för att kunna hantera situation.  

 

Samverkan 

Alla var relativt överens om att samverkan fungerar bra i det stora hela, men att det finns sådant 

som kan förbättras. Med andra ord råder det mer domänkonsensus än domänkonflikt. Ett 

förbättringsområde är att yrkesprofessionerna kan bli ännu bättre på att hålla sig inom sina ra-

mar för sin yrkesprofession och inte överträda varandras gränser. Ännu en sak som kan förbätt-

ras är att boendepersonalen kan bli ännu snabbare med att höra av sig och uppdatera 

dokumentationen mer regelbundet. Dessa faktorer bidrar till domänkonflikt mellan aktörerna. 

Domänkonsensus syns i att aktörerna ansåg att det är viktigt att hålla sig inom sina ramar för 

yrkesprofessionen och respekterar varandras funktionsgränser. Regelbunden kontakt, uppdate-

rad dokumentation och liknande kunskapsram är också något som ökar domänkonsensus mel-

lan socialsekreterarna och boendepersonalen.  
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Diskussion    

 

Jämförelser med tidigare forskning 

Resultatet i denna studie liknar delar av tidigare jämförbara studieresultat. Denna studie har 

visat att det är viktig med utbildning och stöttning från vuxna personer för de ensamkommande 

barnen, något som även Lundberg och Dahlquist (2012) poängterade i deras studie. Det “friska” 

och positiva hos och för ungdomen visade denna studie vara en viktig faktor som aktörerna 

fokuserad på. Skolan var en del av det som ansågs kunna vara det “friska” för ungdomen. Detta 

genom att skolan som arena kan ge ungdomen en trygghet och kunskap för att integrera. Likt 

vad O’Toole Thommessen, Corcoran & Todd (2015) menade i deras studie är en viktig del för 

de ensamkommande barnen. Med undantag att de fokuserade på det sociala nätverket mer än 

vad denna studie visat på.  Ungdomens intresse för dans och musik var en del av det “friska” 

och positiva i denna studie. Boendepersonalen och socialsekreterarna ansåg att det var viktigt 

att ungdomen har en fritidsaktivitet, vilket Hessle (2009) även poängterar i sin studie. Lärarna 

poängterade också vikten av att fokusera på det positiva hos ungdomen och stärka det 

“friska”.  Genom att lärarna är tydliga och ser ungdomen kan de på så sätt påverka att skolan 

kan fungera som det “friska” och bli en motståndskraft. Detta är likt det Björnberg förklarat i 

sin studie (refererat i Andersson, Ascher, Björnberg & Eastmond, 2010) vad som anses vara 

viktigt i de professionellas bemötande gentemot de ensamkommande barnen. Lärarna visar 

dessutom på bra kompetens eftersom deras största fokus låg på att undervisa samtidigt som de 

även bekräftade eleven extra mycket.  

 

I denna studie kan det kännas igen att de tre aktörerna  använder sig av de båda två synsätten 

som Gustafsson (2015) presenterat i sin artikel. Aktörerna i denna studie fokuserar en aningen 

mer på synsättet där fokuset ligger på skillnaderna mellan ensamkommande barn och andra 

barn i Sverige. Exempelvis är en av aktörernas främsta huvuduppgift att integrera de 

ensamkommande barnen till svenska normer, språket och det svenska systemet med mera. Detta 

liknar det Gustafsson förklarade i sin artikel om att skillnader ses som hinner som behöver 

övervinnas genom att lära de ensamkommande barnen svenska normer och det svenska sam-

hället. Däremot finns det inte tillräckligt med empiri i denna studie om de synsätt Gustafsson 

(2015) presenterat, för att kunna konstatera att de tre aktörerna verkligen fokuserar på skillna-

derna.  

Gällande samverkan upplever författarna att alla aktörer har en tydlig och gemensam plan för 

hur de skulle gå tillväga med ungdomens problematik i vinjetten. Wimelius, Eriksson, Isaksson 

och Ghazinour (2016) hade konstaterat att samarbetet mellan de olika aktörerna som arbetar 

med ensamkommande barn behöver förbättras. I denna studie framkommer det att samarbetet 
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fungerar bra mellan de olika aktörerna, men då behöver man komma ihåg att detta bara går att 

generaliseras till den kommun där intervjuerna genomfördes.  

 

Reflektioner kring samverkan 

Socialsekreterarna var en av de tre aktörerna som hade mest exempel och invändningar på hur 

de ansåg att samverkan med de andra två aktörerna fungerade. Lärarna i sin tur diskuterade 

relativt mycket, men gav inte lika många exempel som socialsekreterarna. Boendepersonalen 

diskuterade inte alls så mycket kring hur de upplevde samverkan utan gav enbart korta 

kommentarer. Detta leder till att  empirin gällande samverkan är av olika stor mängd från de 

tre aktörerna, vilket kanske inte ger en sån stor överblick kring hur det egentligen ser ut och 

fungerar i verkligheten.  

 

Vad studien kan bidra till 

Denna studie anser författarna kan bidra till ökad kunskap kring de tre aktörernas synsätt, 

förhållningssätt och hur deras samverkan fungerar. Likaså öka kunskapen kring hur dessa 

påverkar deras bemötande gentemot de ensamkommande barnen. Författarna har en förhopp-

ning om att studien kan bidra till att de olika aktörerna kan ta lärdom av varandra och få en 

större förståelse för hur de andras yrkesroller påverkar deras handlingsutrymme. Studien kan 

förhoppningsvis också fungera som en vägledning i kommande fall som liknar situationen i 

vinjetten. Avslutningsvis anser författarna även att denna studie kan ligga till grund för vad som 

kan och behöver forskas mer kring, vilket ges förslag på nedanför.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har det uppkommit en hel del sidospår som författarna anser intressanta 

där det finns möjlighet att forska mer kring. Det är bland annat hur måendet påverkas för dem 

som fått TUT i jämförelse med PUT. Undersöka hur samverkan mellan de olika aktörerna som 

ingår i samma organisatoriska fält kan förbättras. Ta reda på hur de ensamkommande barnen 

upplever de professionellas bemötanden. En studie som också skulle vara intressant är att ta 

reda på hur uppföljningen ser ut efter ett antal år och hur integrationen har gått för de 

ensamkommande barnen. 

 

Det finns en hel del som författarna själva skulle vilja fördjupa sig mer i efter denna studie, men 

vad som författarna mest har uppmärksammat är att det behövs mer forskning kring godman-

skapet. Under intervjuerna framkom aktörernas egna upplevelser om hur ungdomens mående 

kan skilja sig beroende på vilken typ av godman de blir tilldelade. I resultatet framkom det att 

alla aktörer har relativt hög kontakt med godman i samband med att de inhämtar information 

eller behöver ge information kring ungdomen. Författarna anser därmed att det skulle vara högst 

relevant och väldigt intressant att undersöka hur ungdomarna själva upplever relationen med 

deras godman och hur deras bemötande är. Finns det något som kan förbättras? Finns det stora 

brister som skulle behöva åtgärdas med mera?  
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Bilaga 1. 

 

Umeå 17 februari 2017 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan 

i ett examensarbete 

                                                   

Vi är två studenter från Umeå som läser vår näst sista termin på socionomprogrammet. I vår 

utbildning ingår det att göra ett examensarbete och med detta brev söker vi personer som vill 

medverka i vår studie. Därför undrar vi om just du vill vara med? 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera hur skolan, socialtjänsten och HVB-

hem för ensamkommande barn bemöter dessa barn (14-18 år) som befinner sig i problematiska 

livssituationer. Vi vill ta reda på om det finns några skillnader och likheter i vad de lägger fokus 

på i sina tillvägagångssätt och synsätt. Till vår studie vill vi komma i kontakt med tre yrkesverk-

samma i respektive organisation och totalt blir det nio intervjupersoner. Kraven vi har på 

intervjupersonerna är att de helst ska ha arbetat minst 1 år inom sitt yrke, vara socialsekreterare, 

behandlingsassistent, lärare, skolkurator eller skolsköterska som möter de ensamkommande 

barnen relativt ofta i sitt yrke. Ni inom samma organisation kommer att bli tilldelade en vinjett 

(ett case) som ni kommer att få diskutera. Vi kommer även att flika in med lite frågor under 

tiden. Sammanlagt räknar vi med att det kommer att ta max en timme och ljudet kommer att 

spelas in under hela genomförandet. 

 



 38 

Vi tänker att denna studie kan bidra till att de olika organisationerna kan lära sig av varandra, 

få sig en större förståelse för hur ens yrkesroll påverkar bemötandet och att denna studie kan 

fungera som en vägledning i kommande fall som liknar denna. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och alla kommer att vara anonyma. Kommunens namn kommer inte 

heller att synas i uppsatsen och du kan när som helst avbryta utan närmare motivering. Ett 

undantag är när vi som är ansvariga för uppsatsen börjat komma in i slutfasen av analysen. Då 

är det tyvärr för sent att avböja sin medverkan. När uppsatsen har blivit godkänd så kommer 

den att publiceras på databasen DIVA där bland annat andra uppsatser av universitetsstudenter 

publiceras. 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. bilaga 1. 

 

Har ni några frågor gällande uppsatsen och studien i allmänhet hör gärna av dig på 

kontaktuppgifterna nedan. Hör av dig snarast (gärna i början av vecka 8) på samma 

kontaktuppgifter eftersom vi hoppas att få hålla intervjuerna någon gång mellan vecka 9 - vecka 

11. Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon eller mail för 

att bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linn & Angelica 

 

Linn Wiklund                           Angelica Byström                    Ove Grape 

Student                                       Student               Handledare 

xxxxx@student.umu.se        xxxxx@student.umu.se        xxxxx@umu.se 

xxx-xxxxxxx                              xxx-xxxxxxx                xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2.  

 

Vinjett: 

För 1,5 år sedan kom ungdom X till Sverige som ett ensamkommande barn och är idag 16 år 

gammal. Bor på ett HVB-hem (hem för vård och boende) tillsammans med sju andra ungdomar 

i åldrarna 14-18 år. X lyssnar ofta på musik i sina hörlurar och tycker om att dansa. För 8 

månader sen fick X besked om tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Nu 8 månader senare har 

ungdom X svårt att koncentrera sig i skolan och stör sina klasskamrater, samt relativt hög från-

varo och har underkänt i många ämnen.  X har klagat till boendepersonalen gällande magont 

och att X sover dåligt. X umgås sällan med de andra ungdomarna på boendet och följer nästan 

aldrig med på aktiviteter. För en vecka sedan kom X hem och berättade för boendepersonalen 

med en ledsen röst att X skoldator har försvunnit. Samma vecka berättade några andra ungdo-

mar på boendet för personal att de sett X umgås med personer som håller på med droger och 

uppger att de är orolig för X.  

 

Frågor: 

 

• Utifrån er yrkesprofession, vad är det första ni gör och varför?  

• Tar ni kontakt med någon? Varför? Vem tar ni först kontakt med? 

• Hur påverkar era hänsynstaganden (lagar, riktlinjer, målsättningar etc.) er i eran 

yrkesprofession? 

• Vad anser ni är viktigt att ta fasta på i vinjetten och varför? 

• Vilken hjälp kan ni tillgodose ungdom X utifrån informationen i vinjetten?  
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Bilaga 3.  

 

Fler intervjufrågor efter vinjetten 

 

• Vad behöver ni göra för hänsynstaganden (lagar, riktlinjer och målsättningar)? Hur 

påverkar det ert arbete? 

• Hur många har ni med uppehållstillstånd?  

• Hur ser er samverkan ut med socialtjänsten/boendet/skolan? 

• Vad är de största utmaningarna/dilemman för er i arbetet med ungdomen? 

 


