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Sammanfattning
Studien syftar till att undersöka ett antal socialarbetares uppfattning av sin kompetens i arbetet
med ensamkommande flyktingbarn. I denna kvalitativa studie har tre intervjuer genomförts
med två socialsekreterare och med en boendepersonal från ett HVB-hem. Intervjuerna utgör
underlaget  för  besvarandet  av  en  rad  frågeställningar  gällande  socialarbetares  egna
uppfattningar  om  sin  kompetens  i  sitt  arbete  med  ensamkommande  barn.  I  resultatet
framkommer det att socialarbetare från socialtjänsten upplever att det är svårt att utöva sina
samtalsfärdigheter eftersom samtalstillfällena är för få. Vidare visar studien att socialarbetare
upplever att det är problematiskt att utreda många av barnens behov när en tolk är inblandad.
Boendepersonal från HVB-hem upplevde inga problem att förstå barnen då barnen ofta kan
kommunicera på svenska. Undersökningen visar även att socialarbetare upplever svårigheter
att hantera traumatiserade barn och kontakten med barnens anhöriga. I resultatet framkommer
också att kulturkompetens inte krävs i arbetet med ensamkommande flyktingbarn och att en
förförståelse om kulturella bakgrunder kan skapa fördomar gentemot barnen.

Sökord: Ensamkommande barn,  Unaccomapanied minor,  Social  work refugees,  Immigrant
social work
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1. Inledning

Invandringen till  Sverige har under de senaste åren nått en rekordsiffra (Migrationsverket,
2016).  Invandring  i  form av  ensamkommande  flyktingbarn  är  ett  relativt  nytt  fenomen  i
svensk  invandringshistoria  och  har  under  det  senaste  decenniet  gått  från  att  vara  en
undantagsstatistik  till  en  betydande  del  av  den  totala  invandringen  till  Sverige
(Migrationsverket,  2016).  Detta  faktum  har  ställt  nya  krav  på  staten,  samhället  och
socialarbetare i deras yrkesutövning. Med de nya kraven följer behov av en ny eller fördjupad
kompetens  i  hanteringen av ensamkommande barn för att  möjliggöra en säker och rättvis
behandling av målgruppen. År 2015 sökte sammanlagt 35 369 ensamkommande flyktingbarn
asyl  i  Sverige.  Under  år  2015  beviljades  3076  ensamkommande  flyktingbarn  permanent
uppehållstillstånd  i  Sverige,  med  en  beslutstid  på  288  dagar.  Enligt  migrationsverkets
beräkning  kommer  mellan  16  000–33  000  ensamkommande  flyktingbarn  att  söka  asyl  i
Sverige år 2016 (Migrationsverket, 2016).

Det finns olika orsaker till att ensamkommande flyktingbarn flyr sina hemländer. Orsakerna
kan variera, men i de flesta fallen har det förelegat en fara för barnen att vara kvar i sina
hemländer. Krig, förtryck av minoritetsgrupper och risk för liv och hälsa är den vanligaste
orsaken för de flyende (Hessle, 2009).

Socialtjänsten har huvudansvaret att fatta beslut om barns behov av stöd, omsorg och boende.
Eftersom  socialtjänsten  har  huvudansvaret  bör  de  informeras  om  ensamkommande
flyktingbarns behov av exempelvis vård, utbildning och boende. Till detta har socialtjänsten
en viktig roll i ansvara för en god samverkan mellan olika myndigheter och andra personer
som utgör barnets  närmiljö.  De som utgör ett  barns närmiljö kan bland annat  vara skola,
hälso-  och  sjukvården,  god  man  och  hem  för  vård  och  boende  (HVB-hem)  (Wimelius,
Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2016). 

Med  anledning  av  det  omfattande  ansvaret  som  åligger  socialarbetare  i  arbetet  med
ensamkommande barn så har socialarbetare efterfrågat särskilda utbildningar för att kunna
tillmötesgå denna målgrupp. Socialarbetare har i flera studier framlyft att de finner en brist i
sin  kompetens  vad gäller  hanteringen  av  ensamkommande  flyktingbarn,  eftersom de  inte
sällan är traumatiserade,  och på grund av de kulturella  skillnaderna,  som ibland utgör  ett
hinder för en god behandling (Miller, Irizarry & Bowden, 2013 & Kamali, 2002).

Med bakgrund i det sagda tycks det finnas fog för att socialarbetare i sitt arbete inte upplever
att  de kan tillgodose ensamkommande flyktingbarn det  bemötandet  och den behandlingen
som barnen behöver. Denna kvalitativa studie ska utreda socialarbetares kompetens i arbetet
med ensamkommande flyktingbarn och vilar på ett antal socialarbetares egna upplevelser av
deras kompetens, utmaningar och erfarenheter i sitt arbete med ensamkommande barn och
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1.1 Problembakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt flera socialarbetarens kompetens inom
HVB-hem. I deras undersökningar framkommer det att många socialarbetare saknar lämplig
utbildning med rätt inriktning för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Det visade sig
att många socialarbetare saknade kunskap om olika insatser och behandlingsmetoder som är
anpassade  för  målgruppen  (Westerdahl,  2013). Socialarbetarens  kompetens  i  arbetet  med
ensamkommande flyktingbarn  bör  utifrån  dessa  undersökningar  ifrågasättas.  Rätt  utbildad
personal kan ha bättre  förutsättningar  att  arbeta  med ensamkommande flyktingbarn på ett
korrekt sätt genom att tillämpa rätt insatser och behandlingsmetoder. Det har framkommit att
socialarbetare oftast är missnöjda med sitt arbete eftersom de inte längre kan arbeta på ett
rättssäkert sätt. Detta missnöje bottnar i en tidsbrist och en för hög arbetsbelastning som bland
annat  innebär  att  socialarbetare  inte  hinner  utreda  de  hem  som  de  ensamkommande
flyktingbarnen placeras inom i förväg (Burström & Makar, 2015). 

Det som är av intresse i denna uppsats är att undersöka socialarbetarnas egna uppfattning av
sin  kompetens  vid bemötandet  och  behandlingen  av  ensamkommande  flyktingbarn
(barnombudsmannens, 2010). Studier har visat att socialtjänsten kan sakna den kompetens
och erfarenhet som krävs för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn som varit utsatta
för svåra situationer i livet (Hessle, 2009). 

Ett antagande som många tagit för givet är att det kan vara bra att anställa socialarbetare med
invandrarbakgrund för att höja kulturkompetensen (Kamali, 2002). I denna studie ska detta
antagande  ägnas  särskilt  mycket  uppmärksamhet  och  undersökas  med  hjälp  av
socialarbetarnas egna uppfattningar i frågan om behovet av kulturkompetens.

Mot bakgrund av det här kommer studiens fokus ligga på hur socialarbetare i socialtjänsten
och HVB-hem personal uppfattar sin kompetens i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.
Som beskrivet ovan efterfrågar socialarbetare mer utbildning i arbetet med ensamkommande
flyktingbarn.  De  upplever  en  brist  vad  gäller  behandlingen  av  traumatiserade
ensamkommande  flyktingbarn  och  att bemöta  barn  från  olika  kulturer.  Detta  tåls  att
undersökas djupare för att förstå varför socialarbetare upplever att deras kompetens inte alltid
räcker till i deras yrkesutövning när de arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka vilken kompetens socialarbetare inom socialtjänsten och HVB-hem har
eller saknar, samt vad dessa efterfrågar för att på ett bättre sätt kunna fullgöra sitt arbete på ett
rättssäkert sätt när de arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

1.3 Forskningsfrågor

Tre grundläggande forskningsfrågor har konstruerats för att besvara syftet med studien:

1. Vilken kompetens har socialarbetare för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn?

2.  Vilken kompetens  är  viktig  i  socialarbetares  arbete  med ensamkommande flyktingbarn
enligt intervjupersonerna?

3. Vilka kulturella skillnader kan uppstå i mötet med ensamkommande barn och hur förhåller
sig socialarbetare till det?

5



1.4 Begreppsdefinitioner

Barn

Enligt SOL (SFS 2001:453) 1 kap 2§ är barn en målgrupp som inte fyllt 18 år. 

Ensamkommande barn

Enligt Lag om mottagande av asylsökande (LMA, SFS 1994:137), 1 §, är ensamkommande
barn de som har flytt till  Sverige utan någon myndig person eller förälder. Barn som inte
hunnit fylla 18 år och som fått uppehållstillstånd räknas till begreppet ensamkommande barn. 

Integration

Utifrån  Goodmans  och  Wrights  (2015)  tolkning  så  innebär  integration  att  en  person  är
integrerad när den tar del av samhället genom att vara delaktig och har lärt sig landets språk,
kultur, normer och värderingar. Enligt socialstyrelsen är integration när en person deltar och
medverkar i samhället genom att lära sig språket, utbildar sig, har ett tryggt hem, skapar ett
socialt nätverk och får hälso- och sjukvård (socialstyrelsen, 2013).

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Enligt migrationsverket är permanent uppehållstillstånd en individs rättighet att uppehålla sig
i landet under obegränsad tid (Migrationsverket, 2014).

Barnets bästa

Enligt SOL (SFS 2001:453) kap 1. 2 § är barnets bästa någonting som en socialarbetare ska
sträva  mot.  Socialarbetaren  ska  vidta  omsorgs-  och  omvårdnadsinsatser  som  anses  vara
lämpligast för ett barn.

Psykosociala problem

Psykosociala  problem  är  mentala  hinder  som  stress,  depression,  huvudvärk  eller  ångest
(Persson, 2014).

Kulturkompetens

Att kunna förstå och att arbeta med individer med olika kulturella bakgrunder, samt förmågan
att hantera kulturella skillnader (Kamali, 2002).
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2. Metod och Material

2.1 Litteratursökning

Under våren 2016 gjordes faktasökningar i vetenskaplig litteratur. De relevanta vetenskapliga
artiklar  hittades  med  hjälp  av  databaserna  Swepub  och  Socindex.  För  att  säkerställa  att
artiklarna  var  vetenskapliga  användes  refereegranskade  artiklar  från  databaserna.  Vid
sökningen  på  ”Swepub”  användes  sökordet  ”unaccompanied”  vilket  gav  29  träffar.
Avgränsningar gjordes och begränsades till artiklar som publicerats under år 2013–2015. På
databasen SocIndex användes sökordet  ”Unaccomapanied minor” som gav sex träffar. Det
andra  sökordet  som användes  var  ”Social  work  refugees”  som gav 72 träffar.  Det  tredje
sökordet var  ”Immigrant social  work” som gav 254 träffar. Många abstrakter genomlästes
men slutligen valdes sex relevanta vetenskapliga artiklar som redogörs för i kapitlet ”tidigare
forskning” nedan. Utöver de vetenskapliga artiklarna användes även en doktorsavhandling
som  hittades  på  ”Swepub”  med  sökordet  ensamkommande  barn,  samt  myndigheters
webbsidor och en vetenskaplig artikel från Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

2.2 Val av metod

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken kompetens socialarbetare i socialtjänsten
och HVB-hem har och efterfrågar för att arbeta med ensamkommande barn. Författaren av
denna uppsats valde därför att  göra kvalitativa intervjuer med tre socialarbetare.  Eftersom
studien baseras på en kvalitativ  metod inriktas studien mot ord och inte  siffror  (Bryman,
2011). Ord, upplevelser och förklaringar utgör det data som eftersöks för att nå en djupare
förståelse för hur studiens undersökningspersoner förstår omvärlden och sitt yrke ur deras
perspektiv. Författaren av denna uppsats eftersträvar ett resultat och en analys av insamlad
data med bakgrund, i en på förhand förutsättningslös intervju, där informantens egna ord och
upplevelser står i centurm. Studiens teoretiska utgångspunkter ger studien de perspektiv som
möjliggör en analys av den insamlade empirin (Bryman, 2011).

Det  finns,  som  med  alla  metoder,  både  för-  och  nackdelar  med  kvalitativa  intervjuer.
Fördelarna  innefattar  bland  annat  att  forskaren  får  tillgång  till  intervjupersonernas  egna
beskrivningar av den värld de upplever. Forskaren kan lyssna på det som beskrivs och söka
förståelse  för  informanternas  upplevda  värld  genom  att  studera  de  ord  som  berättas.
Nackdelen  å  andra  sidan,  är  att  det  råder  ett  maktförhållande  mellan  forskaren  och
intervjupersonen  i  kvalitativ  forskningsintervju.  Jämbördiga  parter  saknas  i
forskningsintervjun eftersom att forskaren bland annat utformar och avgör vilka frågor som
ska ställas och att informaten, medvetet eller omedvetet, ibland känner ett behov av att rätta
sig efter  mer  eller  mindre  uttalande förväntningar  när  de  besvarar  vissa  frågor  (Kvale  &
Brinkmann, 2014).

2.4 Urval och avgränsning

Efter  inläsningen  av  forskningsämnet  och  rådande  forskningsläge  tog  forskaren  av  denna
uppsats kontakt med två socialarbetare och en boendepersonal på ett HVB-hem. Kontakten
gick  via  kommunens  reception  som  informerade  om  fyra  olika  namn  och  nummer  till
verksamma socialarbetare inom avdelningen ”enhet för ensamkommande barn och unga”. Två
socialsekreterare av fyra medverkar i  denna  studie.  Därefter  kontaktades en socialarbetare
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från  ett  HVB-hem genom privata  kontakter  per  telefon.  På  HVB-hemmet  är  målgruppen
ensamkommande barn mellan 15–18 år med permanent uppehållstillstånd. 

Forskaren  av denna uppsats  valde  att  utgå  ifrån  en  målinriktad  urvalsmetod för  att  finna
lämpliga  socialarbetare  med  den  erfarenhet  som  denna  studie  efterfrågar.  Det  valda
tillvägagångssättet för att hitta lämpliga informanter bidrog  till möjligheten att välja mellan
mer  eller  mindre  relevanta  deltagare  till  studien  med  avseende  på forskningsfrågorna
(Bryman, 2011). 

2.5 Genomförande

Kontakten  togs  med  intervjupersonerna  per  telefon  och  därefter  bestämdes  tid  och  plats
gemensamt med intervjupersonerna. Ett mejl skickades till intervjupersonerna som innehöll
ett informationsbrev (Bilaga 1) och en intervjuguide (Bilaga 2). Samtliga intervjuer hölls i
enskilda rum  på  respektive  informants  arbetsplats.  Varje  intervju  spelades  in  med  en
mobiltelefon för att  i  efterhand kunna genomlyssnas och transkriberas. Tillvägagångssättet
gav möjligheten till  att göra en noggrannare granskning av materialet och underlättade för
forskaren av denna uppsats att förstå det som berättats. 

Intervjuerna och intervjuguiden (Bilaga 2) var semi-strukturerade, detta för att kunna följa
intervjumallen  flexibelt  och  öppna  upp  för  möjligheten  att  ställa  både  strukturerade  och
ostrukturerade frågor. Den semi-strukturella samtalsmetoden gav utrymme till följdfrågor och
till  att  styra intervjun på ett  naturligare sätt  än om intervjun var strikt  strukturerad.  Detta
bidrog till en öppen och avslappnad stämning där forskningsfrågorna kunde besvaras på ett
tillfredställande sätt. Att leda en intervju med krav på att frågorna ska ställas i en viss ordning,
utan utrymme för intervjupersonerna att uttrycka sig fritt och forma sina svar hade verkat
hämmande för svaren, samtalet och den insamlade empirin. 

2.6 Analysering av insamlat datamaterial

Analysarbetet  började  med  en  inläsning  av  det  insamlade  materialet,  då  det  insamlade
materialet utgör studiens empiriska utgångspunkt. Databehandlingen och analysen utfördes i
god överensstämmelse  med analysmetoden  ”meningskodning”. Meningskodning innebär att
uttalanden bryts ner till koder. En kod innebär att man binder ett eller flera nyckelord till en
textdel för att förenkla identifieringen av ett uttalande. Därefter bildar man ett fåtal kategorier
utifrån koderna som i sin tur bildar meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Resultatet som analyserades kodades och kategoriserades följaktligen. De koder som kom att
utgöra olika kategorier i resultatet var bland annat: ”Lyhörd”, ”öppensinnad”, ”nätverk” och
”utbildning”.  De  kategorier  som  utvecklades  var:  ”Socialarbetarens  egenskaper”,  ”en
stödjande funktion i samhället”, ”begräsningar i deras förmåga att ge stöd”, ”sociala band”,
”hantera kulturella skillnader” och ”utvecklingsarbete”.

2.7 Etiska överväganden

Inför  en  forskningsundersökning  måste  forskaren  överväga  sin  skyldighet  att  skydda
människovärdet genom en forskningsetisk prövning. Forskaren måste vara medveten om olika
risker ens forskningsundersökning kan bidra till och göra en avvägning mellan studiens risker
och nyttor (EPN, 2016). 
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I  undersökningen har  hänsyn tagits  till  fyra grundläggande etiska principer.  Den första är
informationskravet, som innebär att forskaren ska berätta om studiens syfte och upplägg innan
intervjuerna  utförs.  Den andra  principen är  samtyckeskravet som innebär  att  ett  samtycke
krävs från deltagarna innan de medverkar i studien. Samtycke efterfrågades och erhölls vid
första telefonkontakten med intervjupersonerna. Den tredje principen, konfidentialitetskravet,
innebär att forskaren ska avidentifiera insamlade materialet och förvara det på en oåtkomlig
plats. Den tredje principen uppfylldes genom att forskaren valde att dölja intervjupersonernas
identitet och genom att allt insamlat material har överförts till ett USB-minne som förvaras på
en hemlig plats.  Den fjärde principen handlar  om begränsningarna i  användningen av det
insamlade  materialet  och  kallas  för  nyttjandekrav.  Empirin  får  endast  användas  för
forskningsändamål  och inte  föras  vidare  till  andra  ovetenskapliga  studier.  Materialet  som
samlats  in  får  inte  användas  och  granskas  av  exempelvis  sociala  myndigheter
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa  fyra  etiska  principer  tog  forskaren  av  denna  uppsats  hänsyn  till  under
forskningsprocessen. När kontakt togs med intervjupersonerna förklarades studiens syfte och
upplägg. Intervjupersonerna informerades om att de kunde avbryta sin medverkan när de så
önskade, att de skulle vara anonyma, att de inte förelåg något tvång att besvara alla frågorna,
samt att det insamlade materialet endast skulle användas för forskningsändamål.

2.8 Trovärdighet och tillförlitlighet

I  kvalitativ  forskning  används  olika  kriterier  för  att  bedöma  studiens  trovärdighet  och
tillförlitlighet.  En tillförlitlig  studie är  en pålitlig  studie (hög reliabilitet),  där  bland annat
studien  ska  kunna  upprepas,  och  vid  upprepandet,  nå  samma resultat  (reproducerbarhet).
Reproducerbarhet  är  dock  endast  relevant  vid  kvantitativa  studier.  Eftersom  detta  är  en
kvalitativ studie som vill ta fasta på vissa intervjupersoners  individuella uppfattningar och
upplevelser så blir kriteriet om reliabilitet istället en fråga om att mäta och tolka det insamlade
materialet på ett systematiskt och hederligt sätt. En brist som förelåg vid forskningen, och
som kan påverka tillförlitligheten, var att det vid studiens datatolkning enbart var en forskare
som  tog  del  av  och  tolkade  det  insamlade  materialet  (Bryman,  2011).  I  övrigt  finner
författaren av denna uppsats att studien följer en pålitlig och systematisk metod och att en god
tillförlitlighet har uppnåtts.   

Om det  första  kriteriet  handlar  om pålitlighet  så handlar  det  andra kriteriet,  validitet,  om
rimlighet och om hur väl en mäter det som ämnats att mätas. I en kvalitativ studie blir frågan
om reliabilitet och validitet något överlappande. När det inte finns siffror att systematisera
eller något att mäta i storlek, vikt eller längd så blir frågan om validitet snarare en fråga om
avvägningar och om rimliga tolkningar i förhållande till det insamlade materialet. I och med
att det rör sig om ord och om att tolka subjektiva insikter och upplevelser så måste en pålitlig
tolkning varvas med en relevant och rimlig avvägning om vad som är viktigt att ta fasta på vid
intervjuerna, som det är fråga om i denna uppsats. 

Med detta  sagt  upplevde  författaren  av  denna uppsats  att  det  var  en  utmaning att  på  ett
objektivt sätt omvandla det muntligt insamlade materialet till ett skriftligt språk. Vidare var
urvalet begränsat vilket påverkar generaliserbarheten av studien. Syftet med denna kvalitativa
studie är inte att kunna generalisera observationerna, utan snarare är syftet att nå en djupare
förståelse  socialarbetarnas  egna  uppfattningar  om  sin  kompetens  i  sitt  arbete  med
ensamkommande flyktingbarn Den företagna studien kan inte anses vara representativ  för
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hela  målgruppen  socialarbetare,  men  förhoppningen  är  att  resultatet  ändå  säger  något
interssant, som i ett senare led kan vara värt att undersöka i ett större sammanhang. En kan
säga att den företagna kvalitativa studien kan sätta fingret på vissa uppfattningar, upplevelse
och fenomen hos  studieobjekten  som sedan kan ligga till  grund för  en  större  omfattande
kvantitativ forskning för att komma till rätta med bristerna som häri uppdagas.

Med anledning av det sagda finner författaren av denna uppsats att studien är befogad och i
hög grad visar på trovärdighet. Intervjupersonerna fick möjligheten att läsa igenom resultaten
och bekräftade det  empiriska innehållet  och tolkningarna av deras  intervjuer,  vilket  är  en
metod för att komma till rätta med den subjektiva bristen i trovärdighet som kan uppkomma
när en forskare på ett objektivt sätt försöker tolka informanternas subjektiva utsagor (Bryman,
2011).

Till sist tåls det att återigen betona att det inte statistiskt går att generalisera resultatet till alla
socialarbetare, eftersom studien är genomförd på en liten grupp socialarbetare. Detta är inte
heller syftet med uppsatsen. Studien legitimeras istället med att det kan finnas likheter som
kan  överföras  till  liknande  miljöer  och  situationer  och  kan  säga  oss  något  mer  om hur
yrkesutövare,  socialarbetare  i  arbetet  med  ensamkommande  flyktingbarn,  upplever  och
uppfattar sin kompetens eller lämplighet i sitt arbete. Arbetet dessa socialarbetare utför följer
med ett stort ansvar, i synnerhet eftersom det rör sig om sårbara och ofta traumatiserade barn.
Minsta antydan om fel i rutiner eller bristande kompetens för ett gott arbete med dessa barn
bör därför lyssnas på och åtgärdas. Denna studie ger viktiga insikter i hur yrkesverksamma
upplever sin duglighet och vad för stöd eller  komplementerande utbildning de kan tänkas
behöva för att på ett korrekt och ett rättssäkert sätt kunna uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt.
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3. Tidigare forskning

I detta avsnitt ska tidigare forskning inom området  att presenteras. Resultatet från tidigare
forskning ska ge en ökad förståelse för det nuvarande forskningsläget, men kommer även att
användas som ett verktyg i analys-  och diskussionsdelen av denna uppsats. I redogörelsen
nedan förekommer bland annat litteratur som berör socialarbetarens kompetens i arbetet med
ensamkommande barn och vikten av en god kulturkompetens hos socialarbetare i sitt arbete,
även i sitt arbete med andra målgrupper än barn. Socialt arbete är komplext och befinner sig i
konstant förändring, precis som samhället är i ständig förändring. Socialarbetarens uppdrag
definieras  i  lag  och  begränsningar  i  socialarbetarens  handlingsutrymme  följer  därav.  Hur
mycket ska en socialarbetare göra, hur och vad får en socialarbetare göra är en avvägning som
inte  alltid  är  enkel  för  klienten,  eller  socialarbetaren  själv,  att  förstå  och  avgöra.  En
socialarbetare  behöver  anpassa  sitt  bemötande  och  sina  arbetsmetoder  efter  samhällets
förväntningar  samtidigt  som  denne  verkar  inom  de  i  lagen  angivna  föreskrifterna  och  i
enlighet med sitt uppdrag. Det relativt nya fenomenet med en stor grupp ensamkommande
flyktingbarn  i  Sverige,  eller  den  ökade  flyktingströmmen  generellt,  som  ofta  behöver
omfattande stöd innebär att samhället förändras och en ny form av beredskap och kompetens
förväntas av socialarbetare som denne mer eller  mindre kan vara ämnad eller  lämpad för
(Herz, 2015).

3.2 Riktlinjer och ramlagars påverkan

Innan vi ger oss på socialarbetarens förväntade kompetens i arbetet med ensamkommande
flyktingbarn så är en definition av socialarbetarens uppdrag och därmed begränsning en viktig
utgångspunkt. Den politiska makten begränsar socialarbetarnas tillämpning av arbetsmetoder
gentemot  ensamkommande  barn.  Van  Der  Haar  (2015)  skriver  att  socialarbetare  arbetar
byråkratiskt och tolkar riktlinjer och ramverk för att nå politiska målsättningar. Med andra ord
är den sociala arbetaren mellanhanden mellan staten och medborgarna. Av riktlinjerna, som
följer av politiska beslut, har en socialarbetaren en viss tolkningsmöjlighet som möjliggör för
socialarbetare att tolka politiken för att kunna  implementera rätt åtgärder beroende på den
givna  situationen.  Tolkningsmöjligheten  ger  således  socialarbetaren  möjligheten  att  rikta
korrekta insatser i sitt arbete med ensamkommande barn. Van Der Haar (2015) betonar vikten
av att socialarbetare förhåller sig till politiska ramar och mål för att lotsa in ensamkommande
barn på ett samhälleligt accepterat sätt i ett led att på ett korrekt sätt bli en delaktig del av det
nya samhället de kommit till  (Van Der Haar, 2015). 

I socialtjänstlagen (ramlag) kan man läsa om socialnämndens ansvar och uppdrag kring ett
barns omvårdnad och omsorg i Sverige. Bland annat skrivs det i socialtjänstlagen (SOL, SFS
2001:453) 6 kap 6§ att socialnämnden har till uppdrag att se till att inget barn kommer till ett
hem för omsorg och uppfostran innan hemmet är  utrett  av socialnämnden.  Dessutom ska
socialnämnden enligt SOL (SFS 2001:453) 6 kap 7§ se till att ge vårdnadshavaren anvisning
och annan hjälp som behövs när ett barn vistas i ett godkänt hem. Socialnämnden ska också
ansvara för att barnet får utbildning, omsorg, god uppfostran och hälso- och sjukvård.

3.3 Integrationsinriktat arbete

Det framkommer att  socialarbetarens  samarbete med andra myndigheter  i  kommunen kan
påverka ett barns integration i samhället. Samarbetet bör ske mellan socialtjänsten, god man,
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personal  i  HVB-hem  och  skola.  I  detta  samarbete  behöver  socialsekreteraren  från
socialtjänsten  vara  ansvarsfull  och  samla  ihop  god  man  och  personal  från  HVB-
hem/familjehem för  att  skriva  en  vårdplan.  Socialsekreteraren  från  socialtjänsten  behöver
också etablera en genomförandeplan. Därefter  görs en uppföljning av genomförandeplanen
var sjätte månad. Socialtjänsten har huvudansvaret för barnet och behöver bli informerade om
allting som sker i ett barns liv. Personal i HVB-hem ska se till att barnens vardagliga behov
uppfylls. På boendet ska personal bistå  barnen med dagligt stöd, som exempelvis läxhjälp
eller annan form av sysselsättning (Wimelius et al.,2016).

3.4 Socialarbetarens kompetens i arbetet

Vad kan tidigare forskning om socialarbetares förväntade kompetens då ge för anvisning för
att  en  socialarbetare  på  ett  tillfredställande  sätt  ska  kunna  uppfylla  sin  funktion  och  sitt
uppdrag i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

I tidigare forskning har empati lyfts fram som ett viktigt förhållningssätt inom socialt arbete.
Det  är  ett  sätt  att  förmedla  en  förståelse,  sympati,  respekt  och  ödmjukhet  till  klienterna.
Genom att ha ett empatiskt förhållningssätt kan ensamkommande barn utveckla ett förtroende
till socialarbetaren. Ett förtroende i samspelet mellan socialarbetare och klient möjliggör en
mer individualiserad vård- och genomförandeplan. George & Ellisson (2005) menar att ett
empatiskt förhållningssätt kan leda till att barnen får större förståelse för tidigare händelser i
livet och vidare till  att  en socialarbetare ges  möjligheten att  uppfatta  barnets  situation  ur
barnets egna perspektiv. En god relation mellan socialarbetaren och klienten ger möjligheten
för  socialarbetaren  att  få  en  ökad  insikt  i  barnets  unika  behov,  erfarenhet  och  kulturella
bakgrund. Vidare kan det medföra att socialarbetaren också lär sig respektera olika kulturer,
etnicitet,  sexualitet,  kön  och  politiska  skillnader  förutom  att  se  barnet  endast  ur  själva
flyktingstatusen (George & Ellison, 2015).

Det  säger  sig  självt  att  det  empatiska  förhållningssättet  dels  handlar  om  att  anskaffa
erforderlig kunskap för att medvetet sträva efter att visa empati, men att det även handlar om
det  mänskliga  samspelet  mellan  klient  och  socialarbetare.  Denna  kompetens,  att  på  ett
empatiskt sätt jobba med barnen, varierar därför från person till person.  Det  medför att det
finns socialarbetare som har svårt att förmedla ett empatiskt förhållningssätt. En orsak till ett
bristande empatiskt förhållningssätt, som går att påverka genom övning och ökad förståelse,
kan  vara  att  vissa  socialarbetare  upplever  en  känsla  av  att  förlora  sin  roll  som expert  i
samspelet  med ensamkommande barn.  En ökad kunskap och förståelse  för  känsligheten i
balansen mellan expertrollen och den stödjande funktionen kan därmed avhjälpa denna svåra
balansgång som socialarbetare måste brottas med  (George & Ellison, 2015).

Socialarbetarens kompetens att föra ett samtal med ensamkommande barn är grunden för hela
arbetet. En bristfällig förståelse av klientens behov och önskningar kan leda till fel insatser
och  ett  undermåligt  omhändertagande.  En  kritisk  förmåga  för  goda  samtal  är  således
socialarbetarens  kommunikationsfärdigheter  under  samtalsprocessen.  I  en  kommunikation
med ett barn behöver socialarbetaren upptäcka och identifiera behov, känslor och tankar. För
att  undvika missuppfattningar i  kommunikationen behöver socialarbetaren bortse från sina
egna fördomar. Socialarbetaren behöver också respektera barnens perspektiv. Vidare behöver
socialarbetaren ta emot nya uppgifter och ställa öppna frågor för att bland annat bygga bättre
kommunikationsmiljö,  förstå  situationen  bättre  och  utveckla  ett  bra  samspel  med  barnet
(George & Ellison, 2015). Det är även viktigt att socialarbetaren kan föra samtal med barnet
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ur ett integrationsperspektiv så barnet kan få den vägledning om sociala koder som gäller i
mottagarlandet. På så vis kan barnet lära sig hålla sitt gamla ”jag” i jämnvikt med sitt nya
”jag”. Denna balansgång kan vara viktig då det kan finns nya möjligheter i mottagarlandet
(Miller et al., 2013). 

3.5 Socialarbetarens kulturkompetens

Ensamkommande  barns  problematik  kan  vara  svåra  att  begripa  och  behandla.  Detta  kan
förvärras  då  många  ensamkommande  barn  upplever  osäkerhet  och  rädsla  i  mötet  med
myndigheter då de inte vet vad exempelvis socialtjänsten har för uppdrag. En annan orsak kan
vara att ensamkommande barn upplever en känsla av utanförskap i det svenska samhället och
att de har svårt att leva upp till normerna i landet. Socialarbetarna behöver vara mer medvetna
om den svenska  ungdomskulturens  påverkan  på  barnen.  Andra  orsaker  som kan  påverka
ensamkommande  barn  negativt  är  behovet,  men  oförmågan,  att  skaffa  etniskt  svenska
kompisar och osäkerheten som uppkommer som följer av språkbrist  (Miller  et  al.,  2013).
Kamali (2002) menar att socialarbetare kan behöva ha en eller flera utbildningar i arbetet med
ensamkommande barn för att bättre begripa deras problematik ur ett kulturellt perspektiv.

Ensamkommande barns kulturella bakgrunder kan medföra olika hinder och begränsningar i
socialarbetarens  arbete  med  dem.  I  tidigare  forskning  har  det  visats  och  föreslagits  att
socialarbetare  med samma kulturella  bakgrund kan vara  mer  lämpliga  att  ge omsorg  och
omvårdnad till ensamkommande barn. Det framkommer att dessa socialarbetare kan vara mer
medvetna  om  beteendemönster  och  sociala  koder  inom  kulturen.  Därför  behöver
socialarbetare med annan kulturella bakgrund än barnet lära sig om hur de ska förhålla sig till
andra kulturer för att  ge rätt  stöd till  barnen (George & Ellison,  2015).  En socialarbetare
behöver  se  alla  barn  som  individuella  och  inte  som  homogen  grupp  för  att  minska
missuppfattningar i arbetet. De behöver också inse att deras arbetsmetoder behöver utvecklas
och individualiseras då samma arbetsmetod i vissa fall är effektiva och i andra fall kan vara
direkt skadliga för barnet (Van Der Haar, 2015). Kamali (2002) har visat att mottagandet och
behandlingen  av  ensamkommande  flyktingbarn  kan  förbättras  om fler  socialarbetare  med
olika kulturella bakgrunder anställs.

3.6 Flykten och dess konsekvenser

Ensamkommande flyktingbarn möter olika utmaningar i mottagarlandet efter att de flytt sina
hemländer. Dessa utmaningar är förståeliga och det kan ta tid för barnet att ”landa” i sin nya
omgivning. Det är en lång och tuff utmaning för barnet att behöva lära sig nya normer, ett nytt
språk och en ny kultur. Medan allt det nya ska tas in så brottas inte sällan ensamkommande
barn med psykiska problem efter att ha levt i allehanda missförhållanden i sina hemländer
(Nelson, Price & Zubrzycki, 2014). Den psykiska ”baksmällan” slår in när flykten är över och
ofta när barnet tilldelats ett boende och en vanlig vardag börjar ta vid. Det framkommer att
psykiska problem kan botas om barnen lär sig bortse från det förflutna, skapa nya kontakter,
när de fått ett säkert boende och en möjlighet att utöva sin kultur och tro. Med andra ord visar
sig de psykiska problemen i  samband med att  problemen börjar bearbetas.  Problemet och
lösningen visar sig, så att säga, samtidigt. Bearbetningen börjar när en trygghet och en vardag
etablerats.  Att  behålla  kontakten  med  sina  anhöriga  i  hemlandet  kan  vara  både  bra  och
hämmande  i  denna  bättringsprocess.  I  vissa  fall  förstärker  en  god kontakt  med  anhöriga
känslan av trygghet, ger motivation och dämpar ångest, medan det i andra fall kan innebära en
press  för  barnet  att  prestera  något  till  familjen,  nu  när  barnet  är  i  trygghet  och  har  nya
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möjligheter. Denna komplexitet som följer av att mentalt befinna sig, dels i det förflutna och
dels i det nya, kan med andra ord ha olika inverkan på olika barn. Påverkan som kommer av
kontakten med anhöriga är komplex och varje barn unikt i sin upplevelser och erfarenheter
(Wimelius et al., 2016). 

3.7 Efterfrågan av kompetens

Det  framkommer  i  en  studie  av  Miller  et  al.,  (2013)  att  socialarbetare  efterfrågar  mer
kompetens  för  att  arbeta  med  ensamkommande  barn,  särskilt  vid  behandlingen  och
hanteringen  av  psykiska  besvär.  Socialarbetaren  upplever  en  svårighet  att  behandla
traumatiserade barn och en bristande kompetens när det kommer till att ge ensamkommande
barn psykologiskt stöd. Vidare efterfrågar socialarbetarna utbildning för att kunna ge kulturellt
lämpligt stöd för att kunna uppfylla villkoren som ”barnets bästa” kräver (Miller et al., 2013). 
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4. Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Enligt Bryman (2011) ska
teorier som är utgångspunkter för forskningen integreras i den empiri forskaren samlar in via
intervjuer  (Bryman,  2011).  Med anledning  av  detta  så  kommer  teorierna  användas  i  min
analys och diskussion som ett tolkningsverktyg. De ska hjälpa författaren av denna uppsats att
problematisera,  skapa  en  tydligare  förståelse  för  läsaren  och  strukturera  det  insamlade
materialet.  De  teoretiska  utgångspunkterna  som författaren  av  denna  uppsats  har  valt  att
förhålla  sig  till  är  det  ”transnationella  perspektivet”  och  ”kulturkompetens”.  Det
transnationella  perspektivet beskriver  vikten  av  att  det  sociala  arbetet  bör  inriktas  både
nationellt och internationellt med ensamkommande flyktingbarn.  Kulturkompetens ger ökad
förståelse och kunskap om varför en socialarbetare bör ha kunskap inom olika kulturer eller
åtminstone veta  hur hen ska förhålla  sig till  kulturella  skillnader för att  undvika negativa
konsekvenser i sitt sociala arbete. 

4.1 Transnationellt perspektiv

Ett  transnationellt  perspektiv  uppstår  när  det  sociala  arbetet  med  ensamkommande
flyktingbarn sträcker sig utanför landets gränser. Detta transnationella sociala arbete är skapat
för att  hjälpa människor i  transnationella grupper eftersom de har kontakt med människor
utanför landets gränser. Bland annat kan detta ske med hjälp av teknisk utrustning. Det är
ensamkommande barn som är centrala i det transnationella sociala arbetet. Dessa barn ingår i
gruppen ”transnationella grupp” eftersom de separerats från sina anhöriga och lever ensamma
i det nya landet (Montesino & Righard, 2015).

Det  transnationella  perspektivet  påverkar  ensamkommande  barn.  Bland  annat  påverkas
barnen av  distansen från  föräldrarna.  Denna distans  kan bidra  till  en  avsaknad känsla  av
kärlek och emotionellt stöd. Därför kan det vara viktigt att socialarbetare inför denna form av
kontakt som ett  slags uppdrag i  sitt  arbete med barnen. Uppdraget behöver riktas mot att
hjälpa barnen att  antingen bevara eller  återuppta sin kontakt  med familjen.  Socialarbetare
behöver skapa denna kontakt eftersom de inte kan erbjuda samma form av emotionellt stöd
och  kärlek  som familjen  kan.  Dessutom har  socialarbetare  ingen  skyldighet  att  skapa  en
omsorgsfull och långsiktig kontakt med ensamkommande barn. Ogynnsamma bieffekter kan
uppstå i barns liv om de lever ett liv utan någon nära kontakt som kan erbjuda olika former av
stöd eller hjälp (Montesino & Righard, 2015).

Olika risker kan uppstå efter att ett barn fyllt 18 år och lämnat den offentliga sektorn. Bland
annat  kan  risken  vara  att  barnet  inte  kommer  bli  självständig  om barnet  inte  skaffat  ett
betydelsefullt  och  hållbart  socialt  nätverk  som kan  bistå  med  olika  former  av  stöd  eller
omsorg. I arbetet med ensamkommande barn kan det således vara viktigt att socialarbetare
inte ser barnen som offer utan som starka och autonoma individer (Montesino & Righard,
2015).

Via  det  transnationella  sociala  arbetet  kan  ensamkommande  barn  skapa  olika  former  av
kontakt med sina anhöriga. Fördelen med ett transnationellt socialt arbete är möjligheten att
utveckla betydelsefulla relationer med sina tidigare kontakter samtidigt som de binder nya i
det nya landet. Individer som upprätthåller relationer med sina tidigare kontakter i hemlandet
behöver inte alltid föra över sin identitet till det nya landet. Det som kan ske är att identiteten
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och känslan av att platsa in relateras till båda länderna. Nackdelen kan vara att detta kan leda
till en föreställning att inte tillhöra något av båda länderna helt och hållet (Olsson, 2007).

4.2 Transnationella familjerelationer

Barnets  kontakt  med familjen  kan påverka  barnet  positivt  eller  negativt  i  det  nya  landet.
Barnet  kan  påverkas  av  familjens  livs-  och  hälsotillstånd  i  det  andra  landet.  Oftast  kan
familjen till ett barn förvänta sig att barnet både ska ta emot och ge stöd. Familjen kan ofta
anse  att  det  är  barnets  plikt  att  ansvara  för  familjens  trygghet.  Denna form av  plikt  kan
medföra en psykisk påfrestning på barnet eftersom barnet kanske inte mår bra i nya landet.
För att  undvika denna negativa känsla  hos  barnet  behöver  socialarbetare kontakta barnets
anhöriga (Montesino & Righard, 2015).

Socialarbetare behöver på ett respektfullt sätt förklara situationen till familjen att barnet inte
mår bra av att ha sådana krav i ett nytt främmande land. Detta behöver göras för att minska
barnets negativa känslor som kan uppstå i och med de plikter och den skyldighet gentemot
familjen som barnet inte kan uppfylla. Genom att familjen informeras om barnets tillstånd kan
en eventuell  förståelse  för  barnets  livssituation  nå  familjen.  Detta  kan  i  sin  tur  föra bort
familjens höga krav på olika saker de trodde var möjligt för barnet att uppnå. Barnets kontakt
med familjen kan underlättas och utvecklas om familjen blir måna kring barnets livssituation
(Montesino & Righard, 2015).

Socialarbetare behöver minska barnets känsla av misslyckande genom samtal. Barnet kan via
samtal få olika former av stöd eller omsorg som kan bidra till denna minskade förväntningen
på barnet. Enligt detta perspektiv kan barnet må bättre om hen håller kontakten med sin familj
från ursprungslandet eftersom familjen också kan förse barnet med olika former av socialt
stöd. Detta kan förstärka barnets vilja och motivation att utvecklas i det svenska samhället.
Socialarbetare behöver söka upp barnets familj för att få tydligare information om barnets
historia och samtidigt undersöka familjens förmåga att bistå barnet med olika former av stöd
och hjälp (Montesino & Righard, 2015).

Nätverk  som skapas  med  familjen  kallas  för  ett  ”transnationellt  socialt  nätverket”.  Detta
nätverk kan påverka ett  barns  normer,  värderingar  och synsätt.  Det  anses vara viktigt  för
barnet att skapa ett socialt nätverk med personer i det nya landet eftersom det underlättar
barnets integrering i samhället (Olsson, 2007). Det transnationella sociala arbetet anses vara
viktigt inom socialt arbete, nationellt som internationellt, så länge det råder oroligheter och
orättvisor i världen som försvårar ett återförenande mellan barnet och familjen (Montesino &
Righard, 2015). 

4.3 Kultur

Begreppet kultur kan definieras som något som separerar en individ från naturen. Kultur anses
vara någonting som är föränderlig och som synliggörs via handlingar. Kulturbegreppet kan
uppfattas som ett slags nätverk av normer ger uttryck för hur en personer uppfattar saker och
ting. En kultur ska förstås som en social handling.  Kulturer är föränderliga processer med
förändrade  handlingar,  konflikter  och  motstånd.  Dessa  handlingar  som skapas  och  anses
utgöra en kultur kan påverkas av omgivningen. Då migrationen anses ha ökat runt omkring i
världen behöver alla individer lära sig att interagera med varandra. På grund av att vi lever i
ett land med ett flertals olika personer med olika kulturella bakgrunder anses integrationen
med varandra vara viktig (Kamali, 2002).
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4.4 Kulturkompetens 

Sverige har blivit ett mångkulturellt land till följd av den ökade invandringen, men också till
följd av ett utökat globalt informationsflöde. Det framkommer att flera nya invandrargrupper
blivit föremål för bland annat socialtjänsten. Till följd av att landet blivit mer mångkulturellt
arbetar många socialarbetare med en diverserad målgrupp. Enligt teorin ”kulturkompetens”
utmanas den traditionella socialtjänsten av dilemman när de ska hantera klientgrupper med
olika kulturella bakgrunder, vilket det kan sakna kompetens för. Socialarbetare som arbetar
med ensamkommande barn kan således sakna lämplig kompetens (Kamali, 2002).

Det har visats att kulturella problem ofta uppstår i det sociala arbetet. Detta faktum innebär att
det blir viktigt att man idag talar om kulturkompetens i arbetet med flyktingar. De traditionella
hjälpmetoderna i det sociala arbetet med människor i nöd anses inte längre vara tillräckliga.
De traditionella metoderna anses på sin höjd lämpliga för att kunna tillgodose behoven och
den  hjälp  som den  vanliga  befolkningen  i  landet  kan  tänkas  ha.  Utan  nya  metoder  och
utbildningar blir flyktingars problem svårare att begripa. Detta vittnar om att att det finns ett
behov  av  en  del  korrigeringar  i  de  existerande  tillvägagångssätten  i  det  sociala  arbetet.
Kulturella skillnader mellan en socialarbetare och klient kan bidra till ett försvårat arbete och
en god relation mellan socialarbetare och klient. Skapandet av en relation med tillit anses vara
viktig del i arbetet med flyktingar, kanske i synnerhet med ensamkommande flyktingbarn.
Uteblivet förtroende och en brist på tillit mellan socialarbetaren och dess klient kan betraktas
som ett misslyckande, eftersom det förhindrar förståelsen av barnets behov och barnets bästa
vid beslut om åtgärder och vårdplaner (Kamali, 2002).
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5. Resultat

I detta avsnitt kommer en presentation av informanternas uppfattning och upplevelser av sin
kompetens i arbetet med ensamkommande barn att redogöras för. Informanternas identitet är
anonymiserad. Med anledning av det har jag valt att fingera deltagarna i form av IP1, IP2 och
IP3. Resultatet kommer att redovisas utifrån de koder och kategorier som författaren av denna
uppsats skapat med hjälp av analysverktyget ”koda och kategorisera”.  Rubrikerna i  texten
återspeglar de kategorier som skapats. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna

Intervjuerna  började  med  frågor  om  intervjupersonernas bakgrund  i  form  av  utbildning,
erfarenhet  och  arbete  (frågorna  återfinns  i  intervjuguiden,  se  Bilaga  2).  IP1  och  IP2  är
utbildade socionomer och arbetar som socialsekreterare inom socialtjänsten. IP1 berättade att
hen arbetat med ensamkommande barn i två år och IP2 har arbetat med ensamkommande
flyktingbarn sedan juli 2015. IP3 är beteendevetarstudent och arbetar som boendepersonal på
ett HVB-hem för ensamkommande barn mellan 15–18 år gamla. Detta har IP3 arbetat med i
åtta månader och IP3 är den enda av intervjupersonerna med invandrarbakgrund.

5.2 Socialarbetarens egenskaper

Efter den inledande presentationen ombads intervjupersonerna att berätta om sina egenskaper
och om hur de upplever att de fungerar i relationen med ensamkommande flyktingbarn. Den
egenskap  mina  intervjupersoner  hade  gemensamt  var  egenskapen  lyhördhet.  Gemensamt
berättar intervjupersonerna att det är viktigt att lyssna på barnen för att visa respekt, för att ge
ett  gott  intryck  och  för  att  lägga  grunden  för  en  ömsesidig  relation  grundad  i  tillit  och
förtroende. Intervjupersonerna menar att lyhördheten bidrar till att lättare förstå om någonting
inte står rätt till i barnens liv och även att det blir enklare att uppfatta barnens behov. En av
intervjupersonerna  (IP2)  berättar  att  svårigheter  att  tolka  och  förstå  barnets  behov,  trots
lyhördhet, ibland kan förekomma. 

Intervjupersonerna berättar om flera andra viktiga egenskaper som har betydelse i arbetet med
ensamkommande  barn.  Resultatet  visar  att  flera  egenskaper  krävs  för  att  arbeta  med
ensamkommande  flyktingbarn.  Främst  krävs  egenskaper  som  nyfikenhet,  att  vara
öppensinnad och  en  förmåga  att  anpassa  sin  attityd  i  samspelet  med  barnen.  En  av
intervjupersonerna (IP1) menar att dessa egenskaper är viktiga då barnen kommer från olika
länder och olika kulturer. Intervjupersonen betonar att en bör vara frågvis och att en bör visa
intresse för vad barnen har att berätta, även för socialarbetarens egna skull, då attityder och
fördomar om andra kulturer kan övervinnas om en är öppensinnad och frågvis. Vidare berättar
intervjupersonen att det i många fall är bättre att vara mindre kunnig om kulturer för att inte
fastna i egna antaganden och fördomar om hur barnet tänker och känner. Fokus ska ligga på
barnets egna upplevelser  och erfarenheter.  Intervjuperson IP3 berättar  att  logiskt  tänkande
väger mer än en utbildning och erfarenheter. Ensamkommande barn är ”vanliga” barn som
behöver en extra hjälpande hand in i samhället, menar IP3.

5.3 En stödjande funktion i samhället

Intervjupersonerna  fick  svara  på  frågor  om  sina  egna  upplevelser  av  sin  roll  som
socialarbetare  i  arbetet  med  ensamkommande  barn.  IP1  och  IP2  beskriver  sin  roll  i
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socialtjänsten som neutral och att rollen som socialsekreterare inte innefattar skyldigheter att
trösta barnen. Så här beskriver IP2 hur ett möte med ett ensamkommande barn kan se ut: 

”Jag kan sitta på min plats och låta ungdomen ta sin tid och prata..jag vet inte om
ungdomen uppfattar det som om jag är empatisk eller sitter och bara stirrar ut
dom..jag vet sällan om jag lyckas förmedla empati och hur de uppfattar det /…/
Jag vet inte hur ungdomarna uppfattar min förmåga att ge stöd men jag försöker
ändå leva mig in i deras känslor.. men..ja inte vara för hård utan visa att vi bryr
oss..men främst försöker jag vara mer lösningsfokuserad och det tänker jag är som
en slags strategi då ungdomen har det väldigt svårt genom att försöka fokusera på
dom  lösningar  som  är  positiva..men  sen  är  jag  inte  heller  så  duktig  på  just
det..men jag anser att det är en bra metod”

Samma intervjupersoner och IP1 förtydligar att deras uppgift endast är att tillgodose barnens
grundläggande behov och mycket fokus ligger på motivationsarbete och problemlösning:

IP1- ”Man försöker bilda sig en form av bild.. vad är roten av problemet.. vilken
ända ska man börja för att förstå barnets behov. Man får testa sig fram lite och
jobba  med  ungdomen  och  tänka  utifrån  ett  ungdomsperspektiv..  mycket
motivationsarbete jobbar vi med det är inte alltid dom vill samma sak som vi vill”.

IP3 berättar  om sina  upplevelser  av att  arbeta  som integrationsassistent  (boendepersonal).
Intervjupersonen menar att hens roll skiljer sig från en socialsekreterares och kan möjliggöra
en  mer kamratlig  relation  med  barnen.  Intervjupersonen  förklarar  att  den  kamratliga
relationen kan göra det lättare för både personal och barn att lära känna varandra på ett mer
personligt plan och därmed få en tryggare och en ärligare relation. IP3 förklarar sin uppgift i
arbetet som boendepersonal på följande vis: 

”Det gäller att alltid finnas där för dem och berätta att de alltid kan prata med mig
om det är någonting..om dom behöver hjälp med läxor eller umgås..eller prata om
sin familj”

Intervjupersonerna berättar om vilken kompetens som behövs och som de upplever är viktig i
arbetet med ensamkommande barn. Gemensamt förklarar intervjupersonerna IP1 och IP2 som
jobbar inom socialtjänsten att ensamkommande barn ofta upplever att de är vilsna i Sverige.
Intervjupersonerna menar att barnen oftast saknar förkunskaper om landet de kommit till. Det
krävs därför att dagens socialarbetare är noggranna och upprepar allt som förmedlas under
samtalen för att ge barnen ett sammanhang. Upprepning är viktigt metod eftersom psykiska
påfrestningar, ängslighet över att samtala med myndigheter och nervositet påverkar barnets
uppfattningsförmåga. Genom att upprepa viktig information för barnen så kan barnen finna ett
lugn inom sig, smidigare tillgodogöra sig informationen och lättare integreras i samhället.

IP1 och IP3 berättar att det är viktigt att förmedla stöd till barnen. Båda intervjupersonerna
menar att deras förmåga att kommunicera med ett barn kan variera beroende på relationen,
barnets humör och hur integrerad ett barn är språkmässigt. IP1 menar att hen kan stödja ett
barn  bäst  om  hen  och  barnet har  en  etablerad relation,  eftersom  en  stabil  relation  kan
möjliggöra skapandet av en större förståelse för varandra. 

Intervjupersonerna berättar om sina upplevelser av att föra samtal med traumatiserade barn.
Gemensamt  upplever  intervjupersonerna  en  känsla  av  otillräcklighet,  kommunikativt  och
kompetensmässigt, när barnen berättar om sina traumatiska upplevelser. IP1 beskriver känslan
av otillräcklighet i dessa situationer så här:
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”Ibland känner jag att jag saknar en viss kompetens när det gäller samtalsmetodik.
Många barn har ju väldigt traumatiska upplevelser och vi är ju inte terapeuter och
vi ska ju inte heller vara det..men samtidigt vill man kunna göra ett bra jobb för att
utveckla en god stödjande relation till ungdomarna.. man känner att man blir lite
den här myndighetspersonen som bara..aa okej du mår jättedåligt men jag är inte
terapeut så jag kan inte hjälpa dig..man brister lite grann i det där och samtidigt
märker man hur mycket man betyder för dem de berättar väldigt mycket för mig
och anförtror sig en hel del.. barnen är också svikna barn”

Intervjupersonerna  berättar  att  det  är  viktigt  att  hålla  sig  uppdaterad  inom politiken  och
lagstiftningen. Intervjupersonerna IP1 och IP2 menar att barnen ofta upplever en känsla av
oro inför det politiska fältet.  Gemensamt håller dessa två intervjupersoner sig uppdaterade
inom området för att kunna vara mottagliga för barnens frågor och funderingar:

IP1- ”När de kommer in i samhället mer hjälper de oss att förstå hur de talar samt
hur vi pratar i Sverige.. det blir lättare att förklara och hjälpa hur vi håller på med
papper och lagar”

5.4 Begränsningar i deras förmåga att ge stöd

Intervjupersonerna tillfrågades sedan om de upplevde några begränsningar som hindrar dem
från  att  utveckla  en  god relation  till  de  ensamkommande flyktingbarnen.  Gemensamt  har
intervjupersonerna  svarat  att  tidsbristen och  den  höga  arbetsbelastningen påverkar
utvecklingen av emotionellt stödjande relationer. Bristen på tid med barnen verkar hämmande
för möjligheterna för intervjupersonerna att erbjuda stöd åt barnen, vilket inverkar negativt för
barnens förtroende till intervjupersonerna i deras yrkesroll. 

Den korta tiden som arbetare från socialtjänsten har med ungdomarna och hur fokus skiftar
från barnets känslor till ett fokus på att fullgöra uppgifter gör sig tydligt i detta uttalande av
IP2: 

”När det  är stressigt hinner man inte vara trevlig ..eller det är dumt att säga så
men ändå det blir att man är fokuserad på uppgiften att man glömmer bort att man
ska vara trevlig också och det är jag säker på att det påverkar bemötandet mellan
oss, barnen upplever att de ofta blir bortglömda då också”

IP1 och IP2  förklarar att det uppstår en del kommunikationsproblem på grund av att de inte
talar samma språk som barnen. Intervjupersonerna menar att det ofta kan ske missförstånd i
kommunikationen på grund av att barnen (eller tolken) misstolkat det som sagts i rummet:

IP2- ” All kommunikation sker via tolk. När jag studerade fick jag lära mig om att
man hela tiden ska välja sina ord rätt men det spelar ingen roll i hur jag väljer
mina ord för att få en positiv mening i de stödjande samtalen för att det beror alltid
på  vad tolken säger..det  skulle  varit  lättare  om man kunde  prata  svenska med
dom..men det gör man inte”

IP1- ” Man får hela tiden vara uppmärksam om att det jag säger blir rätt översatt
och ibland kan jag märka att det är någonting som inte stämmer och då får jag
fråga igen eller boka ett nytt möte med en annan tolk..det tar ju oftast ett tag för
mig att lära känna ungdomen och veta i vilken nivå den förstår”

Resultatet visar att intervjupersonerna IP1 och IP2 från socialtjänsten upplever svårigheter att
fungera som emotionellt stödjande funktion för barnen, inte minst på grund av att samtalen
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blir lidande när en tolk är inblandad. Intervjupersonerna berättar att de sällan träffar barnen,
vilket påverkar deras kapacitet att förse barnen med tillräckligt psykiskt stöd. IP1 och IP2
förklarar att svårigheten att förmedla empati även följer av deras roll som representanter från
myndighet och att deras stöd därför ofta reduceras till stöd i form av insatser:

IP1- ”Det är svårt att förmedla empati till barnen och skapa en god relation med
dem när dem är livrädda för myndigheter.. då är det svårt när barnet ser en som
ens fiende då har man ganska lång väg.. men man brukar lyckas tillslut i alla fall…
när dem märker att vissa saker man gör så är dom emot det och så märker dom att
det bli bra iallafall. Det är viktigt att berätta att vi inte ska kasta ut er från landet
det är inte vårt jobb”

5.5 Hantera kulturella skillnader

Intervjupersonerna  berättar  att  problem  på  grund  av  kulturella  skillnader  sällan  uppstår.
Intervjupersonerna menar att det kan bero på att barnen placeras i välintegrerade familjehem,
vilket leder till att de hinner utvecklas och integreras in i samhället snabbare. En brist ur ett
integrationsperspektiv är svårigheten för ensamkommande barn att lära känna och bli vän med
svenska barn, något som påverkar ensamkommande barn negativt. Så här beskriver IP1 det
mönster hen påträffat vad gäller ensamkommande barns integreringsproblem: 

”Barnen vill oftast bara ha svenska kompisar och blir väldigt försvenskade väldigt
snabbt. De har en önskan om att passa in…man får försöka rikta in det goda i
barnen men det händer att de flesta råkar ut för den typiska ungdomskulturen där
de festar  och vill  ha dyra märkeskläder…allt  detta  fungerar inte  i  längden då
barnen levt ett liv som fortfarande existerar”

IP1 och IP2 från socialtjänsten lyfter båda upp ett mönster som det påträffat i arbetet med
ensamkommande  flyktingbarn.  Trots  att  det  antyds  att  barnen  i  många  fall  snabbt
”försvenskas” tycks en skiljelinje gå mellan de ensamkommande barnen och svenska barn vad
gäller framtidsplaner, som ensamkommande barn ofta saknar. En annan problematik som har
kulturella förklaringar är att äldre ensamkommande barn inte anser sig själva vara barn utan
vuxna individer, då de hunnit bli vuxna i sina hemländer. Intervjupersonerna berättar att de
hanterar dessa problem med barnens självsyn genom att förklara att möjligheten till utbildning
i Sverige i stort sett är obegränsad och att alla under 18 år är barn i Sverige.

Intervjupersonerna är samstämmiga i sin uppfattning om att barnens kulturella bakgrunder
påverkar barnens levnadssätt, självsyn och synsätt, men att dessa skillnader sällan är ett hinder
för ett fungerande liv i Sverige. Barnen kan behöva få information och vägledning i hur det
funkar i Sverige, men i övrigt upplever inte intervjupersonerna att det kulturella skillnaderna
som kan föreligga utgår några nämnvärda hinder. IP1 lyfter fram hur anpassningsbara barnen
är och hur detta minimerar de kulturella krockarna:

IP1-  ” Barnen har klarat en tuff flykt så dom är ju ganska anpassningsbara de lär
sig  snabbt..  det  är  en  överlevnadsgrej  att  kunna plocka  upp  såna  här  sociala
koder.”

Intervjupersonerna berättar  om riskerna med att  vara kulturellt  påläst  eller  ha en liknande
kulturell  bakgrund.  Bland  annat  kan  riskerna  innebära  att  traumatiska  erfarenheter
återuppväcks  hos  barnen,  vilket  kan  skapa  ett  minskat  förtroende  till  professionella
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socialarbetare. IP2 och IP3 berättar att en viss kunskap om kulturer kan vara bra för att förstå
barnen till en viss grad och förklara att:

IP2- ”… Det händer att vi missförstår varandra… de kan ibland hända att jag inte
förstår det dom säger eftersom att  jag inte vet vad det betyder och inte förstår
deras kulturella bakgrund” 

IP3- ”Det blir lite mer personligt om man har samma kulturella bakgrund eller läst
om olika kulturer. Jag kan liksom tänka utifrån deras världssyn och förklara för de
hur det funkar i svenska samhälle.”

5.6 Sociala band

Här  redovisas  intervjupersonernas  upplevelser  av  barnens  sociala  nätverk  och det  sociala
nätverkets  betydelse  för  barnets  integrering  i  det  svenska  samhället.  Intervjupersonerna
berättar att det sociala nätverket kan minska barnens känslor av ensamhet. Intervjupersonerna
berättar att barnen ofta vill ha svenska kompisar, men att deras nätverk till större del består av
jämnåriga ensamkommande barn och professionella. För att komma tillrätta med detta behov
betonar intervjupersonerna vikten av att barnen får tillgång till  olika aktiviteter och att  de
snabbt  kommer  i  kontakt  med  föreningslivet  för  att  lära  känna  svenska  jämnåriga.
Problematiken  för  ensamkommande  barn,  som  kan  förstås  som  ett  kollektivt  socialt
utanförskap, är något som intervjupersonerna tar på allvar, beklagar sig över och vill komma
till  rätta  med.  En  rad  förslag  på  hur  detta  sociala  utanförskap  ska  brytas  lyftas  fram  i
intervjuerna:

IP1- ”Man kanske borde blanda om skolklasserna med ensamkommande barn och
vanliga svenska barn i en och samma klass, det kanske blir enklare för de att skaffa
nya vänner”

IP2- ”Ett socialt nätverk medför att barnet känner sig som en del av någonting och
förankrad på något sätt som gör att de känner sig trygga”

IP3- ” det är viktigt för att dom kan känna att dom har folk att prata med då dom
är ensamma i ett främmande land.. de lär känna nya människor i skolan, få träffa
folk att umgås med, de kan träffa folk från olika nationaliteter och på så vis pratar
mer svenska med varandra.. de utvecklas och integreras mer i samhället”

Intervjupersonerna  berättar  att  familjerna  till  de  ensamkommande  flyktingbarnen  är  de
viktigaste personerna i barnens sociala nätverk. Intervjupersonerna menar att familjens hälsa
och situation kan påverka barnen väldigt mycket. IP2 och IP3 lägger därtill att de aldrig tagit
initiativ till att kontakta barnens föräldrar trots den ofta positiva effekten på barnens psykiska
hälsa som detta får. IP3 förklarar det som att: 

”Jag  anser  att  detta  inte  är  mitt  ansvar,  utan  det  är  mer  godman  eller  en
socialsekreterares ansvar.”

IP1 berättar att hen tagit initiativ två gånger under sin tjänstgöring. 

Intervjupersonerna berättar att barnens relation och kontakt med sina föräldrar påverkar deras
hälsa.  Intervjupersonerna  påpekar  att  barnen  oftast  upplever  en  oro  kring  familjens  hälsa
vilket påverkar barnen negativt. Samtliga intervjupersoner berättar att barnen kan drabbas av
depression,  koncentrationsproblem  och  sömnrubbningar  till  följd  av  familjerelationen.
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Incidenter där familjen orsakar negativa känslor och reaktioner hos barnet är har bevittnats av
samtliga intervjupersoner. IP3 som spenderar hela dagar med barnen i sin yrkesutövning som
boendepersonal berättar om sina erfarenheter:

IP3-”Barnen brukar oftast stänga in sig i sina rum när de mår dåligt och saknar
sina familjer det är någonting som jag sett själv.. det främsta jag kan göra är att
försöka prata med barnet och visa mitt stöd på så vis”

Ibland kan familjen ha förväntningar och  krav på barnet att prestera något särskilt, försörja
eller  på annat sätt  ta hand om familjen som medför att barnet känner ångest och press
hemifrån  som  påverkar  barnet  negativt.  Här  gäller  det  därför  att  socialarbetare  är
uppmärksamma och lyhörda till vad barnet säger och undersöka familjesituationen för att
kontakten med föräldrar och syskon ska förbli en sund relation. Det kan vara förrädiskt att
tro att barnet enbart mår dåligt pga. saknad eller hemlängtan. IP2 menar att:

”En nackdel med denna kontakt  (familj) är om barnet  upplever någon form av
press eller krav från föräldrarna att försörja dem på något sätt.. men samtidigt får
man försöka förklara för ungdomarna och föräldrarna att ditt barn inte kan sörja
dig… ungdomarna måste få en chans att vara ungdom också /…/ Barnen är ofta
rädda att misslyckas då föräldrarna har betalat dyra pengar på att få dem hit, men
vi  vill att de ska känna en sund känsla av att göra sina föräldrar stolta och få bort
denna press,  om barnen strävar efter att  jobba och skicka pengar till  familjen
försöker jag hela tiden förklara att du är en ungdom du  är ett barn du ska inte
behöva ansvara över din familj.”

Intervjupersonerna från socialtjänsten berättar om sin  tveksamhet över att kontakta barnens
föräldrar på grund av språkskillnaden. Intervjupersonerna menar vidare att det är svårt  att
förklara det svenska systemets uppbyggnad, byråkrati och utredningsprocess när de inte talar
samma språk eller har upplevt systemet själva. Många hinder föreligger för en god relation
mellan socialarbetare och familjen även om föräldrar ofta kan känna sig trygga i att deras barn
tas om hand om. IP1 beskriver nedan hur den initiala kontakten mellan socialarbetare och
familjen kan vara en känslig företeelse, och IP2 hur föräldrar kan uppröras över hur byråkratin
i Sverige kan stå i vägen för deras vilja och plan för barnet:

IP1- ”Vi är beroende av att barnen ger oss numret.. och barnen är oftast oroliga
att föräldrarna inte förstår vilka vi är och vill oftast berätta själva.”

IP2- ”Det finns en risk att de inte riktigt ska förstå varför vi gör utredningar på
barnets placering då de vill att barnet ska bo hos sin släkting”

En av intervjupersonerna tillägger att en bör involvera referenser till familjen under samtalen
med barnen, eftersom det kan påverka barnen positivt (beroende på relationen med familjen).
Intervjupersonen menar att hen involverar föräldrarna i sina samtal när detta är lämpligt och
använder då frasfrågor som ”vad skulle din mamma säga?”.

5.7 Utvecklingsarbete

Till  sist  ställdes  ett  par  frågor  om  utvecklingsarbetet  inom  de  verksamheter  som
intervjupersonerna  befinner  sig  i  och  de  hinder  eller  begränsningar  som  påverkar
utvecklingsarbetet. Inom socialtjänsten uppger IP2 och IP3 att anställda blir erbjudna diverse
utbildningar, både gratisutbildningar och betalutbildningar. Senast (vid författandet av denna
uppsats) hade socialtjänsten en ny utbildningssatsning:
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P1-  ”  Socialtjänsten  har  gjort  en  ny  satsning  för  att  öka  kompetensen  i
verksamheten den här satsningen heter Science of safety som är en ny metod som
handlar om riskbedömningar och utredningsmetod som alla på socialtjänsten ska
utbildas och handledas i.”

De hinder som intervjupersonerna lyfter fram för vidareutbildning är verksamhetens budget,
den höga arbetsbelastningen och tiden som det tar för personalen att vidareutbilda sig inom
området. IP3 från HVB-hemmet berättar att hen inte uppfattar det som att verksamheten satsar
på att öka personalens kompetens i arbetet med ensamkommande barn.

6. Analys och diskussion

I  det  här  avsnittet  diskuteras  och analyseras informanternas uppfattning av sin kompetens
utifrån  de  två  valda  teoretiska  utgångspunkterna  som  presenterats  ovan  i  uppsatsen
(transnationell teori och kulturkompetens). De empiriska fynden kommer att kopplas till den
tidigare  forskning  för  att  möjliggöra  en  påbyggnad  av  det  rådande  läget  inom  det
forskningsområde som i denna uppsats behandlats. Författaren av denna uppsats ämnar inte
att bekräfta eller falsifiera teorierna, utan använder teorierna för att ge intervjupersonernas
utsagor ett sammanhang, öka förståelsen av det sagda och stärka intervjupersonernas utsagor.
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Likheter och skillnader kommer att diskuteras och sedan presenteras i studiens slutsatser. I
uppsatsen sista kapitel kommer förslag till vidare forskning att ges.

6.1 Socialarbetarens kompetens

I uppsatsen har vi  lärt  oss att  socialarbetare ska vara  empatiska och stödja barnen för att
barnen lättare ska kunna hantera olika situationer. Det framkommer att intervjupersonernas
förmåga att förmedla empati beror på deras relation med ett barn; ju bättre relation, desto
lättare  är  det  att  visa  empati  på  ett  trovärdigt  sätt. Med  hjälp  av  det  empatiska
förhållningssättet kan intervjupersonerna uppfatta barnens upplevelser utifrån barnens egna
perspektiv. Gemensamt menar intervjupersonerna att barnens upplevelser är individuella. Att
barns upplevelser är individuella och unika stämmer väl överens med den tidigare forskningen
resultat. George och Ellison (2015), menar att en socialarbetare inte ska generalisera eller utgå
ifrån egna erfarenheter i sitt arbete med barn, som är av liknande kulturella bakgrund och
befinner  sig  i  en  liknande  situation.  Insatser  som fungerar  för  ett  barn  kan  vara  mindre
lyckosamma för ett annat barn.

Den  insamlade  empirin  bekräftar  att  ensamkommande  barn  upplever  rädsla  gentemot
myndigheter  i  Sverige  (Miller  et  al.,  2013).  Denna  rädsla  hävdar  intervjupersonerna,  i
synnerhet socialarbetare inom socialtjänsten,  leder till  svårigheter att  förmedla empati  och
etablera  en  god  relation  med  barnen.  Intervjupersonerna  från  socialtjänsten  beskriver  att
barnen inte alltid förstår vad socialtjänsten har för arbetsuppgifter, vilket skapar en osäkerhet
hos barnen i mötet med socialtjänsten. Intervjupersonerna förklarar att det inte sällan är så att
barnen exempelvis  tror  att  socialsekreterare  har  makten  att  skicka  tillbaka  dem till  deras
hemländer.  Denna  rädsla  och  missuppfattning  av  socialarbetarens  syfte,  uppdrag  och
befogenheter verkar hämmande för dialogen och kontakten till barnen. 

För  en  socialarbetare  är  kommunikationsförmågan en  grundläggande  egenskap  för  att
överhuvudtaget kunna identifiera  ett barns behov, känslor och tankar. I intervjuerna har det
framkommit att socialarbetarna anser att det är viktigt att vara frågvis och öppensinnad för att
minska  missförstånd  och  få  tillgång  till  barnets  perspektiv.  Vidare kan  en  välfungerande
kommunikation förenkla skapandet av konsensus och utvecklandet av en relation med ett barn
(George & Ellison, 2015). Intervjupersonerna berättar att vinningen som följer av att ha och
använda dessa egenskaper, utöver den förbättrade dialogen, även minskar negativa attityder
som en socialarbetare eller andra kan ha gentemot ensamkommande flyktingbarn.

Informaterna beskriver att det svåraste inom deras yrke är att kunna erbjuda psykologiskt stöd
till traumatiserade barn. I den tidigare forskningen har det föreslagits att socialarbetare i denna
situation inte bara ska söka att behandla barnens trauma som sådant, utan också identifiera
barnets  styrkor  för  att  minska  effekterna  av  ett  trauma  (Nelson  et  al.,  2014).  Mina
intervjupersoner  beskriver  att  terapeutisk  behandling  ofta  kan  vara  nödvändigt  men  delar
gemensamt  en  känsla  av  otillräcklighet  vad  gäller  kompetens  inom  det  terapeutiska
behandlingsområdet.  Utifrån  den  undersökning som gjort  i  denna uppsats  råder  det  inget
tvivel om att detta kompetensområde är något som många socialarbetare, inom socialtjänsten
och på andra verksamheter, således behöver utveckla och utbilda sig vidare inom för att på
bästa sätt kunna tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens behov.

Miller et al. (2013) påpekar att socialarbetare bör integrera och balansera barns anpassning i
samhället. Mina intervjupersoner beskriver att barnen oftast saknar ett sammanhang vilket kan
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försvåra anpassningsprocessen i samhället. Intervjupersonerna menar att man bör upprepa och
vara  tydlig  eftersom  barnen  oftast  är  förvirrade.  Intervjupersonerna  från  socialtjänsten
upplever att barnen oftast känner sig vilsna och att de kan ha en vilja att bli som alla andra
genom att glömma sin egna kulturella bakgrund. 

En annan del  av en  socialarbetares  uppgifter  är  att  ständigt  hålla  sig  uppdaterad om det
politiska  läget  för  att  på  bästa  sätt  kunna  ge  de  nyanlända  barnen  en  trygg  känsla  vid
behandlingen av deras ärenden hos myndigheterna. Politiska ramar och mål utgör i mångt och
mycket  spelreglerna för det  sociala  arbetet  (Van Der Haar,  2015).  Intervjupersonerna från
socialtjänsten betonar vikten av att hålla sig uppdaterade inom politiken då barnen ofta har
frågor och känner ångest och ängslighet över sina ärenden hos myndigheterna. Nelson et al.
(2014)  hävdar i likhet med informanterna att det är viktigt att hålla sig uppdaterad för att
kunna hålla  barnen informerade om de politiska förändringar  som sker.  IP3 är  den minst
insatta socialarbetaren inom politiken eftersom hens arbete inte är byråkratiskt. Politiken och
det byråkratiska arbetet på myndigheterna påverkar ändå hens arbete, då barnen som kan lida
av oro och ångest anförtror sig för IP3. 

Det transnationella sociala arbetet bidrar till både positiva och negativa effekter. Barn som
har kontakt med sina familjer i hemlandet kan få en ökad motivation att integreras i samhället.
Det  finns  emellertid  även  negativa  konsekvenser  eftersom  vissa  familjer  saknar  insikt  i
barnens situation i mottagarlandet. Vissa familjer ställer orimliga krav på sina barn, kraven
kan  exempelvis  innefatta  att  barnen  ska  ansvara  för  familjens  försörjning  (Montesino  &
Righard,  2015).  IP1  och  IP2  berättar  att  kontakten  med  familjen  är  viktig,  men  att  den
påverkar  barnen  olika  beroende  på  relationen  eller  situationen.  Positiv  kontakt  kan  öka
barnens  välbefinnande  och  hälsa  i  landet,  medan  en  negativ  kontakt  påverkar  barnens
psykiska hälsa negativt. I intervjuerna framkommer det att vissa föräldrar ofta ställer höga
krav på barnen vilket medför känslor av misslyckanden. Det är socialarbetarens ansvar att
kontakta barnens anhöriga och förklara barnens situation i mottagarlandet, då anhöriga oftast
inte vet hur barnen mår (Montesino & Righard, 2015). Av informaterna utsagor framkommer
det  att  endast  en  intervjuperson  (IP1)  tagit  initiativet  att  kontakta  barnens  föräldrar  och
förklarat barnens situation för att minska familjens krav. Intervjupersonen (IP3) från HVB-
hemmet upplever att barn som har god kontakt med familjen har bättre koncentrationsförmåga
i skolan och sömn. Trots intervjupersonernas medvetenhet att kontakt med barnens föräldrar
kan underlätta barnens integrering i samhället har endast en (IP1) av mina intervjupersoner
tagit  initiativ,  vilket  är  anmärkningsvärt.  Intervjupersonerna  menar  att  det  är  svårt  för
föräldrarna  att  förstå  det  svenska  systemet  och  den  byråkratiska  utredningsprocessen.  De
berättar också att det hade varit enklare att kontakta familjer om de talade samma språk. Detta
är ännu ett område där ett utvecklingsarbete behöver göras hos socialarbetare, då insatsen är
enkel,  men kan ge en stor vinning för barnen i deras situation och för deras välmående i
Sverige. 

6.2 Socialarbetarens kulturkompetens

Ett av denna uppsats explicita syften är att undersöka om kulturkompetens har relevans för ett
gott  arbete  med  ensamkommande  flyktingbarn.  Informaterna  delade  med  sig  av  sina
upplevelser  och  uppfattningar  kring  hur  mycket  kulturella  skillnader  påverkar  arbetet.
Tidigare forskning inom området, som exempelvis Kamali (2002), förklarar i sin forskning att
kulturen är föränderlig och manifesteras via sociala handlingar. Barnens anpassningsbarhet är
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en  grundläggande  egenskap  då  samhället  är  i  en  konstant  förändring  (Kamali,  2002).
Intervjupersonerna är samstämmiga när de hävdar att kulturella skillnader som utgör problem
sällan uppstår. Samtliga intervjupersoner förklarar att större problem till följd av de kulturella
skillnaderna  är  få  eftersom  barnen  snabbt  anpassar  sig  till  det  nya  samhället.  Två  av
informanterna  berättar  dock  att  vissa  tydligt  mönster  går  att  utläsa,  nämligen  det  att
ensamkommande  barn  ofta  saknar  framtidsplaner  och  därtill  saknar insikten  om  att  de
fortfarande är barn. Det kan diskuteras hur mycket av dessa iakttagelser som kan hänföras till
kulturella skillnader  eller  är  en konsekvens av andra särskilda förutsättningar som präglat
deras  liv  i  hemländerna.  Dessa  skillnader  är  ändock  något  som  intervjupersonernaf  har
uppfattats mellan ensamkommande barn och svenska barn. 

Kamali (2002) kommer i sin studie till slutsatsen om att ensamkommande barn föredrar att
socialarbetare delar samma kulturella bakgrund, då detta underlättar förståelsen barnet och
socialarbetaren  emellan.  Kulturellt  kompetenta  socialarbetare  förmedlar  effektivare  stöd,
menar Kamali (2002, och hävdar vidare att barn har svårare att utveckla ett förtroende eller en
relation med en socialarbetare som saknar kulturkompetens. 

Intervjupersonerna med svensk bakgrund (IP1 och IP2) berättar att deras kollegor med annan
kulturell bakgrund har två fördelar: Att de kan kommunicera med barnen utan missförstånd
och att  de  har  kunskap (förförståelse)  om kulturen.  IP2 menar  dock  att  särskilt  kulturell
förförståelse, kan vara farlig, och intervjupersonerna (IP1 och IP3) att en viss förförståelse är
bra för att förstå barnen bättre.

Enligt de tre  intervjupersoner i  denna studie har  kulturkompetensen generellt  ingen större
relevans eller  betydelse i  arbetet  med ensamkommande barn.  Intervjupersonerna beskriver
snarare olika  risker med socialarbetare från samma kulturella bakgrund. Intervjupersonerna
menar  att  socialarbetare  med  liknande  kulturell  bakgrund  kan  ha  svårare  att  vara  lika
öppensinnade  inför  barnens  unika  upplevelser.  Denna  brist  på  lyhördhet kan  påverka
förtroendet  och  relationen  mellan  socialarbetare  och  barnen  då  risken  att  återuppväcka
traumatiska minnen ökar, hävdar två av informanterna. 

6.3 Socialarbetarens efterfrågan av utökad kompetens

Socialarbetare  efterfrågar  viss  utbildning  i  kulturella  bakgrunder,  men  framförallt  mer
utbildning och ökad kompetens för behandling av traumatiserade barn. I denna undersökning
framkommer  det  således  att  socialarbetare  behöver  ytterligare  eller  ny  kompetens  i
hanteringen av traumatiserade barn, men att mer utbildning inom kultur är inte är nödvändig,
då större problem till följd av kulturella skillnader sällan uppstår. Informanterna lyfter även
fram en vilja om vidareutbildning i olika samhälleliga regler och lagar, vilket rimmar väl med
slutsatserna i tidigare forskning (Miller et al., 2013). 

Intervjupersonerna  beskriver  att  den  höga  arbetsbelastningen och  tidsbristen medfört
svårigheter för att verksamheten att utveckla kompetensen hos sina anställda. Detta är tydligt
då  det  bland  annat  har  blivit  svårare  att  hinna  delta  på  olika  utbildningar  verksamheten
erbjuder. 
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6.4 Diskussion kring socialarbetarens kompetens

Syftet med studie var att undersöka socialarbetares kompetens och kulturkompetens i arbetet
med ensamkommande barn. Syftet med studien besvarades med hjälp av tre forskningsfrågor
som ställdes och undersöktes utifrån två teoretiska utgångspunkter, samt tidigare forskning.  

Resultatet  visar  att  relationen mellan  intervjupersonerna  och ensamkommande barnen har
störst betydelse för att utföra ett gott arbete. George och Ellison (2015) diskuterar att det är
socialarbetarens  ansvar  att  utveckla  relationen  med  barnen,  genom  att  vara  öppen  och
mottaglig för information.  George och Ellison (2015) menar att nyckeln för att etablera och
utveckla en god relation mellan socialarbetare och ensamkommande barn är att observera och
föra öppna samtal  för  att  förstå  barnens upplevelser.  Samtliga intervjupersoner  instämmer
med dessa iakttagelser, men lägger till att relationen mellan dem och barnen utmanar deras
färdigheter att förmedla empati, stöd och föra samtal. Jag tolkar det som att IP3 har bättre
chanser att utveckla starkare relationer med barnen än informanterna från socialtjänsten, då
hens tjänst möjliggör skapandet av en mera kamratlig relation. IP3 träffar barnen dagligen i en
avspänd situation,  vilket ger helt  andra förutsättningar  för en positiv relation än den som
socialarbetare från socialtjänsten har. IP3 har till följd av godare förutsättningar att observera
och diskutera med barnen en större möjlighet att skapa en relation som av barnen upplevs mer
personlig. IP1 och IP2 har i egenskap av myndighetspersoner, i sig, inte samma utgångspunkt
att utveckla sina relationer för skapa en personlig kontakt med barnen. 

Undersökningen visar att  kommunikationen mellan intervjupersonerna och barnen påverkar
barnens integrering i samhället och skapandet av en god relation. Intervjupersonerna berättar
att  en  god  kommunikation  beror  av  relationen  med  ett  barn.  Jag  uppfattar  att
kommunikationen  därför  ska  syfta  till  att  vara  relationsskapande  i  första  hand  och
lösningsorienterad i  andra hand. Kommunikationen fungerande bäst när intervjupersonerna
var empatiska, öppensinnade och tänkte ur ett barnperspektiv. 

Undersökningen visar att intervjupersonerna (IP1 och IP2) som arbetare inom socialtjänsten
var mer  begränsade  i  sitt  arbete  eftersom  de  styrs  av  lagar  och  politiska  mål  i  sin
yrkesutvövning. Intervjupersonerna (IP1 och IP2) berättar att barnen ofta är spända, oroliga
och rädda i mötet med dem vilket påverkar deras förmåga att skapa goda relationer och stödja
dem. Författaren av denna uppsats tolkar det som att barnen ofta upplever denna rädsla på
grund av att de endast träffar socialsekreterarna på deras arbetsplats, vilket påverkar barnens
syn  på  dem.  Om en  jämför  med IP3 som träffar  barnen  i  deras  hemmiljö  så  blir  möten
självfallet  mer  avspända  och  tryggare.  Här  kan  det  vara  på  plats  att  tala  om makt,  och
beroendeställningens inverkan på barnens upplevelser, eftersom socialsekreterarna innehar all
information, fattar beslut och på ett delvis byråkratiskt och mekaniskt vis behandlar barnen
som  ett  ärende  snarare  än  känsliga  individer  i  en,  i  förhållande  till  socialsekreteraren,
underlägsen ställning. Eventuella missuppfattningar av socialsekreterares arbetsuppgifter och
befogenheter, som är vanligt förekommande enligt informanterna, förstärker maktförhållandet
ytterligare. Detta är aspekter i mötet med barnen som bör tittas närmare på och åtgärdas. Det
ska  inte  råda  något  tvivel  om socialsekreterarens  uppgift  och  befogenheter.  Detta  menar
författaren av denna uppsats  är  en relativt  lätt  korrigering som kan ha positiva  effekter  i
barnens möte med socialarbetare på myndigheter. 

Wimelius  et  al.  (2016) har  i  en tidigare studie  beskrivit  vikten av det  sociala  nätverkets
betydelse för barnets integration i samhället och att socialarbetare bör samarbeta för att främja
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ett bra socialt nätverk för barnen. Det framkommer att ensamkommande barns sociala nätverk
är extremt begränsat: Intervjupersonerna menar att barnen till  stora delar endast har  andra
ensamkommande barn i sitt sociala nätverk på grund av att de inte talar bra svenska.  Vidare
beror  det  på svenska  barns  ovilja  att  inkludera  ensamkommande barnen i  deras  vänkrets.
Intervjupersonerna  menar  att  barnen  har  en  önskan  om att  få  träffa  och  lära  känna  mer
svenska kompisar. Med denna vetskap om barnens önskan om ett mer differentierat socialt
nätverk  och  särskilt  en  önskan  om att  uppblandas  med  svenska  barn  så  uppstår  en  svår
utmaning för socialarbetare. Forskaren av denna uppsats anser dock att intervjupersonerna
inte  tar  denna  problematik  på  ett  tillräckligt  stort  allvar,  utan  nästan  uppgivet  bekräftar
svårigheten för ensamkommande barn att skaffa svenska vänner. Det är författaren av denna
uppsats uppfattning att det sällan står att läsa om svenska barns ovilja att umgås eller att lära
känna  ensamkommande  flyktingbarn.  Denna  ovilja  och  detta  faktum  bör  ägnas  större
uppmärksamhet, såväl på ett socialt plan, som på det politiska planet. Ett led i att komma till
rätta  med  denna  integrationsproblematik  är  att  som  socialarbetare  verka  för  ett  bättre
samverkan med andra inblandade i  barnets sociala  nätverk,  skapa en närmare kontakt  till
föreningslivet och andra fritidsaktörer. 

Montesino och Righard (2015) talar om vikten av ett transnationellt perspektiv i ett barns liv,
Montesino och Righard (2015) menar att socialarbetare bör ta ansvar och arbeta utifrån ett
transnationellt  perspektiv  och  ansvara  för  att  vidmakthålla/återupprätta  kontakten  mellan
barnen och deras familjer.  Perspektivet  innefattar  ett  ansvar  för socialarbetare att  förklara
svenska systemets uppbyggnad och barnets livssituation/hälsotillstånd i Sverige för familjerna
(Montesino  &  Righard,  2015).  Resultatet  bland  mina  intervjupersoner  visar  ett  lågt
engagemang att arbeta utifrån ett transnationellt perspektiv. En av intervjupersonerna berättar
att upplevelserna av tidigare kontakt med familjerna inneburit misstolkningar och svårigheter
att  förklara  svenska  systemets  uppbyggnad  och  barnets  situation  i  Sverige.  Här  kan  ett
utvecklingsarbete göras. Detta är särskilt viktigt då alla intervjupersoner menar att kontakten
med familjen påverkar barnet positivt, om kontakten utgår ifrån barnets relation till familjen,
som antingen kan vara positiv eller negativ. Detta tolkar jag som att intervjupersonerna är
medvetna om sitt ansvar, men att de är rädda eller helst undviker besvärliga samtal. Tidigare
forskning och även intervjupersonernas  utsagor  vittnar  dock om att  barnens  situation kan
förbättras avsevärt om socialarbetarna tar sitt ansvar, förmildrar svåra krav och förväntningar
som familjerna kan ha på barnet. Detta menar forskaren av denna uppsats bör vara något som
ägnas större allvarsamhet för att barnets ska få bästa möjliga behandling. 

6.5 Diskussion kring kulturkompetensen

Intervjupersonerna  berättar  att  kulturkompetens  inte  är  nödvändigt  i  arbetet  med
ensamkommande barn, eftersom problem som följer av kulturella skillnader sällan uppstår.
Två  av  intervjupersonerna  (IP1  och  IP2)  menar  att  även  om  det  kan  uppstå  kulturella
skillnader  så  är  dessa  inte  dramatiska  och  att  det  främsta  problemet  snarare  handlar  om
barnens framtidsplaner och deras perspektiv på sin ålder. Samma intervjupersoner berättar att
en kan  förhindra  problem  till  följd  av  kulturella  skillnader  i  samhället  genom
motivationsarbete. Jag tolkar detta som att intervjupersonerna inte tycker att kulturkompetens
inte är relevant och att intervjupersonerna uppfattar sitt arbete som något som mer kräver gott
tålamod, att förklara och många gånger upprepa hur det svenska samhället fungerar. Barnen
uppges  av  informaterna  snarare  vara  väldigt  anpassningsbara  och  rättar  sig  snabbt  efter
gällande ordning när de uppfattat vad som förväntas av dem. 
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Undersökningen  visar  att  intervjupersonerna  uppger  olika  uppfattningar  när  det  gäller
betydelsen av förkunskaper om olika kulturer. Intervjupersonerna uppger det kan vara svårare
att  vara  öppensinnad  i  arbetet  med  barnen  om  en har  en  kulturell  förförståelse.  Egna
antaganden och fördomar riskerar att komma i vägen för barnets egna upplevelser, tankar och
känslor.  Intervjupersonerna  (IP2  och  IP3)  berättar  att  förkunskap  (som  i  denna  studie
uppfattas som mindre omfattande kunskap) om kulturer kan förenkla förståelsen av barnens
upplevelser trots nämnda risker. 

En av intervjupersonerna (IP1) delar erfarenheter av att förförståelse om kulturer kan medföra
en ökad risk att  framkalla  traumatiska  minnen av  barnets  förflutna.  Författaren  av  denna
uppsats  kan  tycka  det  ligger  något  i  denna  iakttagelse.  Barnen  har  ofta  flytt  från  svåra
omständigheter och kan i mottagarlandet möta myndighetspersoner som kan vara av samma
etniska bakgrund som förtryckt eller utsatt en minoritet för hemskheter i landet barnet flytt
ifrån.  Även om myndighetspersonen givetvis inte är personligt ansvarig för vad som hänt
barnet tidigare i livet, så kan dennes blotta närvaro utgöra ett obehag för barnet. För att ge
klarhet  i  vad  som menas  med detta  kan  ett  exempel  vara  på  sin  plats:  Ensamkommande
flyktingbarn  från  exempelvis  Afghanistan  som  varit  förtryckta  av  iranier  i  Iran,  menar
författaren  av  denna  uppsats,  kan  uppleva  ett  obehag  av  att  utredas  och  behandlas  av
myndighetspersoner av persisk bakgrund i mottagarlandet. De delar språk, som kan underlätta
kommunikationen mellan socialarbetaren och barnet, men en socialarbetare som är  i detta
exempel är iranier har alltså samma bakgrund och etnicitet som barnets tidigare förtryckare i
hemlandet. Detta är enligt mig ett beaktansvärt faktum som socialarbetare bör visa förståelse
och en känslighet inför.

6.6 Diskussion kring utvecklingsarbetet

Undersökningen visar att intervjupersonerna framförallt vill utveckla sina samtalsfärdigheter
för  att  kunna  hantera  traumatiserade  barn.  Intervjupersonerna  menar  att  barnen  oftast  är
traumatiserade och behöver psykologiskt stöd, vilket de saknar kompetens för.

Det  framkommer  i  tidigare  forskning  att  socialarbetare  behöver  mer  utbildning  inom det
kulturella  och  det  politiska  området  (Miller  et  al.,  2013).  Enligt  intervjupersoner i  denna
studie behöver socialarbetare inte mer kulturkompetens, eftersom varje barns upplevelser är
unika och skiljer sig från andra barns upplevelser. Vidare uppkommer sällan större problem
till följd av kulturella skillnader. Vad gäller politiken och behovet av ytterligare utbildning
förklarar intervjupersonerna att de på egen hand håller sig uppdaterade inom politiken , och
det framkommer att de sinsemellan gör detta olika mycket. Samtliga instämmer dock i att det
underlättar arbetet med ensamkommande flyktingbarn att vara införstådd och påläst kring det
senaste  inom politiken,  eftersom de  ofta  ställs  inför  frågor  och  funderingar  om politiska
förändringar och dess inverkan på barnens ärenden. 

6.7 Förslag till vidare forskning

För att  öka uppfattningen kring socialarbetares kompetens i  arbetet  med ensamkommande
flyktingbarn krävs en vidare studie där man kombinerar olika socialarbetare som lärare, gode
män, HVB-hem personal,  familjehem, socialsekreterare och undersöker  deras kompetens i
arbetet  med  barnen.  Informanterna  i  denna  studie  upplevde  osäkerhet  kring  hur  barnen
uppfattade  deras  kompetens,  vilket  öppnar  för  en  intressant  undersökning  av  barnens
uppfattning av socialarbetarens kompetens.
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6.8 Förtjänster och begränsningar

Undersökningen  medför  olika  förtjänster  inom  socialt  arbete.  Framförallt  lägger  denna
undersökning  grunden  för  vidare  utvecklingsarbete  för  olika  verksamheter  internt  för  att
optimera  bemötandet  och  behandlingen  av  ensamkommande  flyktingbarn.  Vissa  nya  och
vidareutbildning av kompetenser behövs, men även vissa korrigeringar i hur socialarbetare
utför sina uppgifter har i denna studie belysts. Denna studie öppnar och inbjuder ytterligare
och mer omfattande forskning för att undersöka socialarbetares kompetens (resultatet i denna
studie går inte att generalisera till  alla socialarbetare), då vissa iakttagelser och brister har
uppdagats  i  såväl  kommunikativ,  som  systematiska  delar  av  det  sociala  arbetet  med
ensamkommande flyktingbarn. 

Begränsningarna i denna studie har varit det väldigt begränsade antalet intervjupersoner. Till
detta kan tilläggas att författaren av denna uppsats är bekant med IP3 sedan tidigare vilket kan
uppfattas ha en viss påverkan resultaten. Det finns därtill vissa brister i svaren från IP3, då
dessa  inte  är  lika  detaljerade  som övriga  intervjupersoner.  Utöver  dessa begränsningar  är
författaren av denna uppsats till  stora delar tillfreds med genomförandet och resultatet  av
denna studie.
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Bilaga 1
Hej! 

Jag heter  Linda Saleh och studerar  till  socionom i  Umeå universitet.  Jag läser  min sjätte
termin och ska göra mitt  examensarbete.  Syftet  med mitt  examensarbete  är att  undersöka
vilken kompetens  ni  anser  är  viktiga att  ha när  man arbetar  med ensamkommande barns
utveckling och integrering i samhället.

Fokus kommer att ligga på dina upplevelser kring olika frågor som jag bifogar tillsammans
med  informationsbrevet.  Intervjun  beräknas  till  ca  en  timme  och  kommer  att  ske  på  er
arbetsplats.

Medverkan i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas om så önskas. Din identitet
kommer att skyddas i form av att jag inte avslöjar arbetsplats, ort, namn eller något annat
material  som kan avslöja  din identitet.  Jag kommer att  använda fingerade namn och inte
nämna stad i min färdigskrivna uppsats.

Jag kommer att spela in samtalet på band för att sedan transkribera och analysera materialet
som ska utgöra min empiriska grund i uppsatsen. Detta inspelade material kommer jag att
radera så fort jag skrivit av intervjun. Det kommer bara vara jag som lyssnar på bandet och
ingen annan kommer att få ta del av den. Allt material kommer att förstöras efter att uppsatsen
är färdig och godkänd av min handledare. 

Tack  för  att  du  vill  medverka  i  intervjun.  Du  kan  höra  av  dig  till  mig  om  frågor  och
funderingar kring intervjun eller tillvägagångssättet. 

Med vänliga hälsningar  

Linda Saleh 

Mejlkontakt sker via Lindasaleh305@hotmail.com 

Telefonkontakt sker via 073-9071136 
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Bilaga 2
Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

1. Vad har du för utbildning?

2. När började du arbeta i verksamheten?

3. Vilken arbetsposition har du i verksamheten?

4. Hur lång arbetserfarenhet har du att arbeta med ensamkommande barn?

Praktiska sociala arbetet

5. Hur ser det dagliga arbetet ut med ensamkommande barnen?

- Beskriv dina arbetsrutiner?

6. Hur ser du till att målen uppfylls?

7. Hur uppfattar du din förmåga att hantera de administrativa uppgifterna?

Kompetenskrav

8. Vilken utbildning anser du krävs för att arbeta med ensamkommande barn?

9. Vilken slags erfarenhet krävs för att arbeta med ensamkommande barn?

10. Vilka styrkor och svagheter har du för att arbeta med ensamkommande barn?

11. Hur mycket bör man veta om dagens riktlinjer i arbetet med barnen?

- Hur stor påverkan har lagar och riktlinjer på arbetet?

12. Vilket/vilken slags område skulle du behöva mera utbildning inom?

Socialarbetarens kompetens

13. Hur uppfattar du din förmåga att ge känslomässigt stöd till barnen?

- Vilka strategier kan du använda dig av för att ge känslomässigt stöd?

- Vilka brister har du upptäckt i din förmåga att ge känslomässigt stöd?

14. Hur upplever du din förmåga att förmedla empati till barnen?

- Vilka svårigheter finns det med att förmedla empati?

15. Hur upplever du din förmåga att kommunicera med barnet?

- Vilka faktorer påverkar er kommunikation med varandra?

- Vilka brister finns det?

16. Hur upplever du din förmåga att bemöta ett ensamkommande barn?

- Hur viktigt är det att ge ett gott bemötande?
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- Vilka begräsningar finns det med att ge ett gott bemötande?

17. Vilka behov behöver uppfyllas för att ett barn ska utvecklas och integreras i det nya
landet?

18. Hur uppfattar du din förmåga att förstå ett barns behov?

- Vilka svårigheter kan uppstå med att förstå barnets behov?

19. Hur upplever du din förmåga att skapa en relation med barnet?

20. Hur viktigt upplever du att det sociala nätverket för ett barn är?

- Vilka faktorer kan ett socialt nätverk bidra till för barnet?

21. Hur upplever du din förmåga att ta initiativ till att kontakta barnets föräldrar?

- Vilka brister finns det ?

- Hur viktigt är det för barnet att återupprätta/vidmakthålla sin kontakt
med sina anhöriga?

- Vilka faktorer kan hens anhöriga bidra med?

- Vilka för- och nackdelar finns det med att barnet har fortsatt kontakt
med sina föräldrar?

Kulturkompetens

22. Hur viktigt är det med kulturkompetens i arbetet med barnen?

- Vilka  fördelar  respektive  nackdelar  finns  det  med  att  vara  kultur
kompetent i arbetet med barnen?

23. Vilka kulturella skillnader uppstår i arbetet med ensamkommande barn?

24. Hur hanterar du de kulturella skillnaderna som uppstår?

- Hur arbetar du då?

25. Hur arbetar du för att handskas med de begränsningar olika kulturer medför?

26. Hur anpassade är dina arbetsmetoder gentemot barnen med kulturella skillnader?

- Upplever du att de är anpassade på alla?

- Vilka brister/förutsättningar finns det i dina arbetsmetoder?

27. Hur arbetar du för att integrera barnens kulturella värderingar, normer och krav med
de svenska?

- Vilka svårigheter kan uppstå?

28. Hur upplever du att den svenska kulturen påverkar barnen?

- Vilka svårigheter upplever du finns?

29. Beskriv de kultur krock barnen ofta upplever?
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- Hur påverkas de av kulturkrocken?

- Hur arbetar du för att hantera kulturkrock?

30. Hur upplever du att kulturskillnaden påverkar kommunikationen mellan er?

- Hur handskas du med det?

31. Hur bemöter du klienter med en annan kulturell syn på världen?

- Vilka svårigheter finns det med att bemöta olika människor med olika
kulturer?

32. Hur har den ökade invandringen påverkat ditt arbete?

33. Hur  arbetar  du  för  att  anpassa  dina  arbetsmetoder  till  barn  med  olika  kulturella
bakgrunder?

34. Hur  upplever  du  ditt  sätt  att  hantera  kulturella  skillnader  jämför  med  en  annan
socialarbetare i din verksamhet med samma kulturella bakgrund som sin klient?

- Vilka möjligheter har de?

- Vilka begränsningar har de?

Utveckling av kompetens i verksamheten

1. Hur arbetar verksamheten för att utveckla kompetensen i verksamheten?

2. Vilka hjälpmedel erbjuder verksamheten er personal vid svåra situationer?

35. Vilka begränsningar finns det med att öka kompetensen i verksamheten?

36. Vilka förbättringar tror du kan ske med en ökad kompetens?

Avslutning

37. Finns det någonting som jag missat som du vill tillägga?
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