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Sammanfattning 

 

Sedan 2006 har barn och ungdomar som flyttat till Sverige utan sina föräldrar eller annan 

vårdnadshavare ökat kraftigt. Till skillnad från vuxna är ensamkommande flyktingbarns 

livssituation mer komplex eftersom det saknas en ansvarig vuxen som kan tillgodose deras 

behov. Enligt svensk lag har dessa barn och ungdomar samma rättigheter som alla andra 

svenska barn vilket är anledningen till att det finns väl samordnat stöd från olika 

myndigheter. Socialtjänsten är en av dessa myndigheter som har en central roll i 

mottagandet av ensamkommande barn. Hela socialtjänsten står inför nya utmaningar som 

är en påföljd av förändringar i klienters demografi. Mycket internationell forskning har 

gjorts utifrån barnen men väldigt lite om socialsekreterarna. Denna uppsats bygger därför 

på en kvalitativ studie, gjord på intervjuer av tre socialsekreterare som ansvar för 

mottagandet av ensamkommande barn. Syftet med studien är att undersöka deras 

arbetsförhållande samt identifiera de utmaningar som förekommer. Studien visar att 

socialsekreterare upplever arbetet med ensamkommande barn som väldigt intressant och 

givande samtidigt som de möter olika utmaningar i arbetet, exempelvis 

kommunikationssvårigheter, kulturella skillnader samt arbetsmetoder som inte är riktigt 

anpassade till klientens behov. Vi kom fram till att användning av tolk inte alltid är 

tillförlitligt och att utredning enligt BBiC inte är optimalt. Trots svårigheterna tycker de 

intervjuade att de lyckas tillgodose barnens behov tack vare stöd från sina medarbetare 

och deras engagemang. 
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Förkortningar 
Följande förkortningar kommer återfinnas i arbetet: 

BBiC - Barns behov i Centrum. Se bilaga 3. 

EKB - Ensamkommande flyktingbarn 

HVB - Hem för vård eller boende 

LMA - Lagen om mottagande av asylsökande med flera 

LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

PUT - Permanent uppehållstillstånd 

TUT - Tillfälligt uppehållstillstånd 

SOL – Socialtjänstlagen 

Begreppsförklaring 
Nedan förklaras sådana begrepp som fortsättningsvis förekommer i arbetet: 

 

Ensamkommande flyktingbarn - enligt FN är det barn och ungdomar under 18 år, som söker 

asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. 

Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar (Migrationsverket, 2015a). 

 

Asylsökande - den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu 

inte har fått sin ansökan avgjord (Migrationsverket, 2015a). 

 

Flykting - någon som söker skydd på grund av fruktan för förföljelse på grund av nationalitet, 

ras, kön, sexuell läggning eller religiös- eller politisk uppfattning. En förutsättning är att de 

inte kan eller vill använda sig av sitt eget land som skydd samt att de befinner sig utanför sitt 

lands gränser (Fälldin & Strand, 2010). 

 

God man - Har samma roll som vårdnadshavare det vill säga personen har befogenhet och 

skyldighet att bevaka barnets intressen och ge det stöd vid behov. Denne ska ha en 

samordnande funktion, följa barnet genom ansökningen och se till barnets bästa. En god man 

ansvarar för barnets personliga förhållanden och barnets angelägenheter istället för 

vårdnadshavaren eller förmyndaren. Denne fattar beslut om barnets boende tillsammans med 

soccialtjänst och andra inblandade. En god man är dock inte skyldig att försörja barnet eller 

att sköta daglig omvårdnad. Både socialtjänst och Migrationsverket har behörighet att hos 

överförmyndaren ansöka om god man (Fälldin & Strand, 2010). 

 

Barnets behov i Centrum (BBiC) - Det är ett handläggnings- och dokumentationssystem som 

används inom vissa kommuner för utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar. 

BBiC är för att stärka barns delaktighet och inflytande, förbättra samarbetet med barnets 

familj och nätverk samt skapa struktur och systematik i utredningar. Syftet är att de insatser 

som tilldelas ett barn är lämpliga och kan lättare följas upp samt att BBiC bidra till ökad 

rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2013). Se även bilaga 3. 

 



 
 

 
 

HVB-hem - En yrkesmässigt bedriven verksamhet som tar emot individer för vård och 

boende. Kan drivas i både kommunal, landsting och privat regi. De unga som vistas på ett 

HVB-hem kan antingen göra det frivilligt med stöd av SoL eller under tvång enligt LVU 

(Statens institutionsstyrelse [SIS], 2014). 

 

LMA- Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Migrationsverket förser 

barnen med LMA-kort vilka blir en form av id-handling som kan användas vid exempelvis 

läkarbesök (Fälldin & Strand, 2010). 

 

PUT - permanent uppehållstillstånd. Det är migrationsverket som tar emot, behandlar och 

beviljar ansökan om uppehållstillstånd och kan bevilja PUT (Fälldin & Strand, 2010). 

 

TUT - tillfälligt uppehållstillstånd. Det är migrationsverket som tar emot, behandlar och 

beviljar ansökan om uppehållstillstånd och kan bevilja TUT (Fälldin & Strand, 2010). 

 

Kultur - Kultur kan definieras på många olika sätt. Den generella beskrivning ser på kultur 

som ett system av värderingar, symboler och tolkningsmönster. Man kan också se på kultur 

som sociala handlingar (Kamali, 2002). 

 

Resillience - att övervinna riskerna och lyckas trots hög exponering för risker. Att bibehålla 

sin kompetens även under stress och att återhämta sig efter ett trauma och att kunna anpassa 

sig till de negativa händelserna i livet (Kohli & Mather, 2003). 
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Inledning 
Enligt Migrationsverket (2015a) har antalet barn som söker asyl i Sverige de senaste åren ökat 

och framtidsprognosen talar för en fortsatt ökning. Anledning till de stora ökningarna beror 

mest på politiska oroligheter i vissa delar av Afrika och Mellanöstern. Dessa barn som 

kommer till Sverige utan sina föräldrar eller en annan vårdnadshavare kallas för 

ensamkommande flyktingbarn. Söderqvist (2014) förklarar att de flesta av barnen kommer 

från Afghanistan och Somalia och är pojkar mellan 16-17 år. Enligt Migrationsverket (2015b) 

var det år 2004 cirka 388 barn som sökte asyl i Sverige, tio år senare var motsvarande siffra 

7 049. Bara under det senaste året har det skett en ökning på 80 procent.  

 

Det har även varit mycket diskussioner i media om den stora ökning i invandring samt vilka 

konsekvenser det kan innebära för välfärden. För socialtjänsten som har ett stort ansvar i vård 

och omsorg av ensamkommande barn kan detta skapa stora utmaningar.  Institutet för vård 

och omsorg [IVO] (2014) har granskat socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn 

i tre kommuner i Norrland och funnit att det förekommer stora brister i arbetet med 

ensamkommande barn. Det handlar framförallt om att barnen inte får sina behov 

tillgodosedda på grund av att de inte utreds ordentligt. Att det brister i vissa kommuner väckte 

vårt intresse. Är det något man kan koppla till den ökning av ensamkommande barn som 

söker asyl i Sverige eller kan det vara socialsekreterarnas arbetsförhållande som det beror på? 

Hur mycket ansvar har egentligen socialtjänsten för mottagande av dessa barn? 

 

Vem ansvarar för vad? 
Enligt Migrationsverket (2015a) har ansvaret för dessa barn och ungdomar tilldelats mellan 

olika myndigheter, bland annat kommuner, migrationsverket och länsstyrelsen. 

Migrationsverket som har huvudansvaret för ensamkommande barn har sedan 1 juli 2006 

överfört vissa uppdrag som gäller vård och omsorg samt boende till andra myndigheter. 

Länsstyrelserna, landsting samt kommuner har gemensamt ansvar tillsammans med 

migrationsverket för barnets mottagande. För asylsökande barn har migrationsverket 

huvudansvar för asylprocessen medan kommunen har skyldighet att se till barnens 

mottagande, omsorg och boende. De kommuner som tar emot ensamkommande asylsökande 

barn har rätt till statlig ersättning för de kostnader de har för detta. 

 

Socialtjänstens ansvar 
Enligt Socialstyrelsen (2013); Fälldin & Strand (2010) gäller för alla barn som vistas i Sverige 

samma principer, det ska inte göras någon skillnad mellan ett barn och ett annat, i enlighet 

med normaliseringsprincipen. Socialtjänstens insatser är därför till även för de 

ensamkommande barnen. Fälldin & Strand (2010) ;Migrationsverket (2015a) menar att enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det kommunen som har ansvar för barnen och att se till 

att de får den hjälp som de behöver. Men det övergripande ansvaret har migrationsverket, 

vilket innebär att de behandlar ekonomiska återsökningar från kommunen samt att anvisa 

kommuner för boende. Enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (SFS 1994:137) 



 
 

2 
 

är det sedan år 2006 kommunernas ansvar att de ensamkommande barnens behov av 

omvårdnad och boende blir tillfredsställt.  

I den vistelsekommun som barnet blir anvisad till ska dennes behov av bistånd prövas. Vidare 

menar Fälldin & Strand (2010) att Socialtjänsten ansvarar för att barnet har ett boende, även 

om de av någon anledning skulle förlora det de har. En vårdplan ska skyndsamt och i samråd 

med gode mannen upprättas av socialtjänsten, detta kan göras antingen i vistelsekommunen 

eller i den kommun som barnet kommer att bo. I vårdplanen ska information om hälsa, skola 

och boende finnas med, det ska även framgå hur barnens behov på bästa sätt ska kunna 

tillgodoses. På barnets boende ska en genomförandeplan upprättas, här blir vårdplanen mer 

konkret och det beskrivs hur man ska arbeta rent praktiskt för att vårdplanen ska kunna 

uppfyllas. Att barnet får gå i skolan är kommunens ansvar, detta ansvar gäller även efter att 

barnet har fått uppehållstillstånd. Kommunen har även ansvar för barnets integration och de 

insatser som kan komma att bli aktuella under barnets uppväxt. 

 

Migrationsverkets ansvar 

Enligt Fälldin & Strand (2010) har migrationsverket det övergripande ansvaret för mottagande 

av de som har behov av skydd och uppehållstillstånd i landet. Migrationsverket bedömer om 

det finns en ansvarig vuxen med det ensamkommande barnet, de bedömer även om barnet ska 

anses som minderårigt när det kommer till Sverige. Det är migrationsverket som prövar 

ansökan om uppehållstillstånd, söker efter föräldrar till barnen, handlägger frågor om 

ekonomiskt bistånd, tillhandahåller LMA-kort vilket är en form av ID-kort samt bankkort där 

dagersättning sätts in, anvisar kommun för boende samt hjälper till då barnen inte får 

uppehållstillstånd och måste återvända.  

 

Barnkonventionen 
Enligt proposition 2005/06:46 är det barnets bästa som ska styra i processen av mottagandet 

av ensamkommande barn. Utredningen ska vara säker och utföras av kompetent tjänsteman. 

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) beskriver att det, enligt barnkonventionens tredje 

artikel alltid är barnets bästa som ska prioriteras vid alla åtgärder som rör dem. Enligt 

Lundgren, Sunesson och Thunved (2014) utgår de bestämmelser som finns i socialtjänstlagen 

angående barnets bästa från vad som står i barnkonventionens tredje artikel, i all den 

lagstiftning som rör barn finns en förankring i denna princip. Vidare menar Brunnberg et al. 

(2011) att det enligt artikel 6 är samhället som ska säkerställa att barnet både har rätt till sitt 

liv och rätt att utvecklas. Enligt barnkonventionens artikel 12 har barnet rätt att göra sig hört 

och få sina åsikter respekterade samt att barnen ska få vara delaktiga i asylprocessen.  

 

Problemformulering 
Att det kommer fler ensamkommande barn till Sverige än förut tror vi kan innebära nya 

utmaningar för de som har ansvar att tillhandahålla sociala tjänster till barnen. Asylsökande 

och flyktingar som kommer till ett nytt land står inför stora utmaningar i att anpassa sig till en 

annan kultur, i kombination med osäkerheten om de kommer att kunna stanna samt olika 

trauma utifrån vad de har varit med om innan och under flykten till Sverige.  
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Mycket har skrivits utifrån ensamkommande barns erfarenheter och upplevelse av att flytta 

till Sverige men det finns väldigt lite forskning om socialsekreterare som ansvarar för 

mottagandet av dessa barn.  

En femårsstudie av Robinson (2013) har visat att i de flesta sociala organisationer fanns det 

för lite vägledning eller hjälp för socialarbetare om hur de effektivt ska kunna hjälpa 

asylsökande och flyktingar. Många socialarbetare beskrev hur de bara hade kort tid för att 

uppfylla sina mål, bland annat att ordna boende till klienterna, göra bedömningar om 

vårdbehov samt uppfylla andra behov av socialt stöd. Studien pekade på att detta tillsammans 

med begränsad utbildning och resurser, skapade osäkerhet och en stor arbetsbelastning för 

socialsekreterarna. Utifrån det kommer vi att skriva om hur det kan vara att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn utifrån socialsekreterarens perspektiv. Vi vill undersöka hur 

deras arbetsförhållande kan se ut och vilken typ av utmaningar de kan möta samt vilket stöd 

de får för att klara av dessa eventuella utmaningar. Vi vill veta om arbetsbelastningen har ökat 

eftersom det vid en allt för hög arbetsbelastning finns risk för att såväl socialsekreterare som 

ungdom påverkas negativt av detta. 

Syfte  
Syftet är att undersöka hur det kan vara att arbeta med ensamkommande flyktingbarn samt 

vilka svårigheter som socialsekreteraren kan möta i det dagliga arbetet.  

 

Frågeställningar 
 Hur handlägger socialsekreterare ett ärende inför en boendeplacering? 

 Hur ser socialsekreterarnas arbetsförhållande ut? 

 Hur ser samverkan ut mellan socialsekreterarna och andra myndigheter?  

 Hur beskriver socialsekreterare problem och dilemman som kan framträda vid 

ärendehantering?  

 

Tidigare forskning 

Barns erfarenheter 
Enligt Kohli (2007); Backlund, Eriksson, von Greiff och Åkerlund (2014) möter de barn som 

kommer som ensamkommande många utmaningar. De kan ha många fruktansvärda 

erfarenheter från sitt hemland där de sett anhöriga mista livet. De kan även ha upplevt att 

föräldrar, syskon eller vänner torterats eller utsatts för sexuella övergrepp. Vissa av dem har 

kanske själva även varit delaktiga i att utöva våldet. Tankar på det förflutna och på 

traumatiska upplevelser förekommer upprepade gånger hos dessa barn. Flashbacks, 

mardrömmar och sömnsvårigheter är inte ovanligt. I skolan kan det förekomma 

koncentrationssvårigheter och de kan ha svårt att minna saker, både nya som gamla. De kan 

uppleva livet som ömtåligt och svårt att planera på grund av känslan av att ha en (sense of a 

foreshortened future) oviss framtid. De kan också påverkas av skuldkänslor av att de har 

överlevt och att de har det bra.  
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Kohli & Mather (2003) menar att hur de reagerar på att ha mött kriget kan variera med deras 

ålder. De yngre barnen kan reagera med att bli klängiga och oroliga. De äldre, ungdomarna, 

kan istället agera utåt genom aggressivt beteende.  

Denna aggressivitet kan rikta sig både mot sig själva och andra. De kan utveckla en mognad 

som egentligen är före deras ålder, speciellt om det finns yngre syskon med. 

I en uppföljningsstudie av Hessle (2009) som gjorts tio år efter barnen kommit till Sverige ges 

en positiv helhetsbild och de ser positivt på framtiden. Majoriteten av barnen känner 

välbefinnande och mår bra även om de berättar om extrem stress i hemlandet, på flykten och i 

väntan på asyl. Deras förmåga till resilience, inneboende motståndskraft, är till synes 

välutvecklad då de gått igenom mycket men ändå mår bra och ser ljust på framtiden.  

Skolan har spelat en stor roll och lärarnas engagemang har haft en avgörande roll och att ha 

tillgång till sin egen religion har varit värdefullt för dem.  Vissa uttrycker att det har varit en 

utmaning att komma till ett så individualistiskt land som Sverige och vissa har känt sig 

ensamma, men även om de kom ensamma har de inte förblivit ensamma. Ungefär hälften av 

barnen har haft bra och okomplicerade liv under åren. Lite färre än hälften av dem har 

genomgått kriser som tagit dem till den positiva situation de lever i idag. Deras liv har 

stundvis präglats av oro och svårigheter att välja utbildning och de har eller har haft så 

allvarliga psykiska problem att det lett till psykolog- eller kuratorhjälp. Ett fåtal av barnen har 

haft svåra motgångar och deras liv har präglats av arbetslöshet och kriminalitet men lever idag 

socialt stabila liv med fasta jobb.  

 

Socialt arbete med flyktingar 
Enligt Kohli (2007); Backlund, et al. (2014) är det som socialarbetare viktigt att inte stressa 

med målgruppen. Det är viktigt att se den som en komplex, heterogen grupp och att se vikten 

av kulturen. Det är viktigt att inte sätta en generell etikett på barnen med vad de ser som 

meningen med livet. Vidare menar Kohli & Mather (2003) att det finns ingen metod som 

passar alla barnen och det är viktigt att ha en förståelse för detta. Enligt Socialstyrelsen (2013) 

är det viktigt att, som socialsekreterare, känna till att faktorer som familj, ekonomi, skola, 

samverkan mellan myndigheter och korta handläggningstider bör tas i beaktande för att gynna 

barnens utveckling.  

 

Backlund et al. (2014) menar att det gynnar framtiden för de ensamkommande barnen att göra 

rätt och ge dem stöd från början gynnar framtiden. Brist på stöd kan, för dem, leda till 

psykiska problem. Robinson (2013) menar att socialt arbete innebär att man oftast exponeras 

för klientens känslomässigt laddade upplevelser. Inom arbetet med asylsökande och flyktingar 

är det dock det politiska sammanhang som visar sig inte likna något annat område inom 

socialt arbete. Majoriteten av socialarbetare i Robinsons studie beskriver hur deras utbildning 

inte tillräckligt förbereder dem för arbetet med flyktingar, bland annat dokumentering av 

berättelse om tortyr och trauma. 

 

Wright (2012) menar att det inte är alla asylsökande barn som ges rätt att stanna i landet 

permanent. Vissa barn måste därför avvisas från landet, antigen frivilligt eller med tvång.  
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I Sverige kan Migrationsverkets beslut om utvisning komma när barnet har varit i landet i 

flera månader och redan hunnit bygga upp relationer. Informationen som barnet behöver inför 

en utvisning är både jobbig och nödvändig och ska därför förmedlas och förklaras noggrant.  

Ibland blir det så att den socialsekreterare som har haft kontakt med barnet måste 

förmedla beslutet. I det här skedet har barnet inte många valmöjligheter vilket betyder att 

sättet information levereras på kan ha stor inverkan på barnets tillit gentemot 

socialsekreterare. Wright (2012) menar i en studie gjord i Storbritannien, påpekas vikten av 

att inte ge intryck av att man sviker barnen, särskilt när de uttrycker sin oro eller rädsla för 

förföljelse när de återvänder till hemlandet. När en ungdom uttrycker oro samtidigt som en 

socialsekreterare fortsätter ge information om att återvända frivilligt kan den unge tappa tillit 

samt vara misstänksam om socialsekreterarens motiv under hela utredningen.  

 

Wright (2012) menar att ungdomars förtroende för socialtjänsten kan försämras utifrån 

oklarhet eller otydlighet i socialsekreterarens roll i asylprocessen. Ungdomar eller barn som 

inte riktigt förstår hur det fungerar i det land där de befinner sig kan ifrågasätta 

socialsekreterares lojalitet, det vill säga vems sida de står på. Oftast har ungdomar extremt 

svårt med att hantera tanken om att återvända till hemlandet, en plats som de har flytt från. 

Rädslan för att bli fängslad eller till och med dödas vid återlämnandet är ständigt närvarande. 

För socialarbetare som har ständig kontakt och samtal med sådana unga människor kan det 

vara en jobbig arbetssituation att hamna i. Socialsekreterares etiska värderingar syftar till att 

säkerställa att skydd och omsorg för EKB är detsamma som den som ges till alla andra barn 

och ungdomar inom det sociala omsorgssystemet. I studien rekommenderar han att det är 

bättre om information och råd om utvisning eller avvisning kommer från andra aktörer utanför 

den sociala omsorgen. Detta i sin tur hjälper socialsekreterare att förhålla sig neutrala i 

ärenden som rör asylsökande barn som avvisas. Ett exempel på aktör som passar bättre i att ta 

denna roll är barnens eller ungdomens godeman eller HVB-hemmets personal där ungdomar 

bor, alternativt Migrationsverket själv. Enligt Wright kan detta sätt hjälpa ungdomar att ha 

fortsatt förtroende gentemot den sociala omsorgsrollen och ge nödvändigt känslomässigt stöd. 

Kohli (2007) bekräftar detta genom att förklara socialarbetarens begränsningar när det gäller 

att stödja unga människor att ta itu med sina svåra situationer. Flera andra aktörer behöver ta 

ansvar för de olika delarna i barnens eller ungdomarnas livssituation. 

 

Wright (2012) diskuterar i studien om hur placeringen av socialarbetare inom asylsystemet av 

barn och unga har vissa begränsningar. De förväntas tillämpa barnperspektivet i alla sina 

handlingar, samtidigt som de arbetar inom mycket tydliga organisatoriska gränser som oftast 

styrs av lagar, riktlinjer och begränsade resurser. Detta område av socialt arbete står inför 

många etiska dilemman (conflict of interest). För att förhålla sig till arbetsgivarens och 

migrationsverket förväntningar, förväntas socialarbetare i Storbritannien utnyttja de relationer 

och den tillit byggda med ungdomar till att hjälpa till att främja en positiv inställning hos 

ungdomar att återvända till hemlandet. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det i arbetet med ensamkommande barn viktigt att 

uppmärksamma och förstärka hälsan och utvecklingen hos den unge. Det finns en rad olika 

faktorer som påverkar utvecklingen och olika människor är olika sårbara.  
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Människor har olika stark motståndskraft och olika stark förmåga till återhämtning, även 

kallat resillience. Just denna motståndskraft är viktig för en god utveckling.  

Ytterligare exempel på gynnande faktorer för den unge kan vara stresstålighet, tidig och trygg 

anknytning med en vuxen, acceptans av exilen, skolframgång, intern kontroll samt 

möjligheten till återförening med familj. 

 

I Sverige finns det inte så mycket forskning om socialsekreterares egna perspektiv om 

mottagande av ensamkommande barn. Dock har Backlund et al. (2014) gjort en studie i 16 

kommuner i Stockholms län om socialtjänstens erfarenheter och arbete med ensamkommande 

barn. I intervjuer med 23 socialsekreterare beskrivs att de flesta av barnen som 

socialsekreterarna kommer i kontakt med är återhållsamma med att beskriva sin 

livshistoria.  Enligt studien tror en del barn att socialsekreterare inte fullt ut kan sätta sig in i 

deras situation och därmed finns det risk för bristande kommunikation och missförstånd. 

Socialsekreterarna upplevde det som att ensamkommande barn vid ankomsten till Sverige 

hade ett gemensamt utgångsläge, det vill säga att de hade samma utgångspunkt. Barnet har 

bevittnat eller blivit utsatt för våld, förföljelser och trakasserier i sina hemländer eller under 

flykt och resan till Sverige. Socialsekreterarna tyckte att det som är utmärkande för EKB är att 

de saknar föräldrar, har annat språk och kultur samt saknar materiella tillgångar vilket kan 

innebära olika förutsättningar för olika individer. 

 

Detta synsätt enligt Backlund et al. (2014) kan riskera att dessa barn behandlas som om de 

vore ett kollektiv. De föreslår att istället av att uppleva barnens ankomst till Sverige som en 

gemensam startlinje ska socialtjänsten uppfatta det som en startlinje med mottagandet. 

En faktor som kan göra arbetet komplext är att det inte nödvändigtvis finns någon 

problematik alls. Det största problemet är ofta att den unge saknar sina föräldrar och att det är 

just denna situation som är svår att hantera. De ensamkommande barnen är inte lika delaktiga 

i beslut som övriga barn som blir placerade. Ofta fattas snabba och felaktiga beslut och de 

enskilda behov de unga har blir svåra att möta till följd av det ökade antalet asylsökande 

ensamkommande barn. Många av socialarbetarna som deltagit i den studie som gjorts av 

Backlund menar att de upplever det svårt att behålla fokus på individens enskilda behov. 

Utifrån studien vill de flesta socialsekreterarna i samtal med barnen undvika att prata om 

barnens livshistoria eftersom många har föreställningar om att barnen vill fokusera på nuet 

och inte vill berätta om sina svåra erfarenheter.  En annan anledning till att barnen inte ville 

berätta om sitt förflutna kan vara socialsekreteraren själv som kan vara osäker på hur de ska 

närma sig, förstå och förhålla sig till barnens bakgrund och erfarenheter. 
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Samverkan 
Enligt en rapport av Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson och Wimelius (2014) vilken 

handlar om arbetet med ensamkommande barn i Umeå region påpekas vikten av ett bra 

samarbete mellan olika aktör som arbetar med ensamkommande barn för att den unge ska 

kunna få rätt stöd. I rapporten beskrev många av socialsekreterarna samverkan med andra 

aktör som generellt välfungerande även om det förekommer begränsningar inom vissa 

områden.  De viktigaste samarbetspartnerna i arbetet med ensamkommande barn som 

rapporten nämner är HVB-hem och god man. Att samverkan med HVB-hemmet hade en 

sådan central roll berodde på att det är på boendet som stora delar av de mål 

socialsekreteraren skriver tillsammans med den unge omsätts i praktiken.  

Vidare menar Eriksson et al. (2014) att en del kommunikationsbrister mellan personal på 

HVB-hem och socialsekreterarna nämns, bland annat i frågor som rör den unge samt hur 

problem kring denne kan lösas. Anledningar till dessa brister var enligt de undersökta 

socialsekreterarna skillnader i arbetssätt och för mycket fokus på detta istället av att lägga mer 

fokus på varje enskild ungdom och dennes behov. Däremot hade socialsekreterarna ett gott 

samarbete med god man utifrån att de hade regelbunden kontakt med varandra då gode 

mannen följer med den unge till socialtjänsten. Att det fanns skillnader i arbetssätt mellan 

olika gode män var något som inte störde samverkan.   

Fortsättningsvis beskriver Eriksson et al. (2014) det direkta samarbetet med skolan som 

väldigt litet utifrån att skolan har en närmare kontakt med god man, familjehem, 

kontaktperson eller boende. Dock upplevdes samarbete med barn och ungdomspsykiatri 

[BUP] som bristfälligt och socialsekreterarna önskade här en förbättring.  

Kommunikation med Tolk 
Wright (2012) menar att användningen av tolk inom socialt arbete med ensamkommande barn 

är nödvändig i bedömning och planering av lämpligt stöd. Barnen som kommer till Sverige 

har ingen språkkunskap i svenska, därför är kommunikationsproblem ett stort hinder för de 

som är i kontakt med socialtjänsten. Tillgång till lämplig tolk samtidigt som de får möjlighet 

till språkundervisning är viktigt för att ge möjlighet till barnen att få rätt stöd samt utveckla 

sina färdigheter. Användning av tolktjänster gör det möjligt för socialarbetare att kunna 

identifiera specifika behov och tillsätta rätt socialt stöd till dessa unga människor. För effektiv 

kommunikation mellan socialarbetare och flyktingar krävs det lättillgängliga och pålitliga 

tolktjänster som har förståelse för det kulturella sammanhanget. Beroende för tolkens 

kompetens och utbildning kan de antingen förbättra kvaliteten på samtalet eller avskräcka den 

unga personen att vara öppen och ärlig. Ansvaret ligger hos socialsekreterare att vara 

medveten om de kulturella konsekvenser som finns av att använda vissa tolkar. Att använda 

sig av tolk från samma ursprungsland som tillhör den grupp som kanske förföljde dessa unga 

personer kan begränsa ungdomar eller barn att våga öppna upp och berätta om sina behov och 

sin rädsla. Det är också viktigt för socialarbetaren att vara medveten om att möjligheten finns 

att tolken kanske bor i samma samhälle som den ensamkommande och därför informera och 

förklara tydligt om tystnadsplikten för den unge så att de känner sig bekväma att berätta om 

sig själva utan att oroa sig att det de berättat kommer diskuteras med andra. 
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Kulturaspekter  
Enligt Socialstyrelsen (2013) är det för de i socialtjänsten som arbetar med personer med 

utländsk bakgrund, förutom den allmänna kunskapen om arbetet viktigt med insikten om 

individens unika behov. Behov som kan komma av exempelvis kultur, migrationsprocessen, 

rättigheter eller traumatisering. Det har vuxit fram en stor variation i den kulturella och 

etniska bakgrunden, likaså gällande normer, religion, värderingar samt traditioner.  

Detta är faktorer som inte alltid framkommer så tydligt i kompetens- och 

verksamhetsutveckling som förekommer i det sociala arbetets fält. I det sociala arbetet med 

ensamkommande barn är det av största vikt att se varje barn eller ungdom som en unik individ 

och inte tillskriva den unge vissa egenskaper på grund av vilket land denne kommer ifrån. Det 

finns stora skillnader mellan individer i fråga om kultur beroende på bland annat 

socioekonomisk status, utbildning och om personen är uppvuxen i en storstad eller på 

landsbygden. Detta till trots kan det som socialsekreterare vara bra att känna till att det finns 

skillnader i kultur och att dessa kan påverka hur den unge agerar. Dessa kan inledningsvis 

vara det kollektivistiska synsättet där familjen är det allra viktigaste. I Sverige läggs mer vikt 

vid det individuella och självständiga, vem man vill leva med eller hur man väljer att leva sitt 

liv bestäms inte av familjen. Fortsättningsvis kan skillnaden i jämlikhet nämnas. Jämlikhet är 

inte en självklarhet i alla länder och vissa har vuxit upp i patriarkala samhällen. I Sverige är 

majoriteten ense om att alla ska ha samma rättigheter och att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter. Ett avslutande exempel på skillnader i kultur som, för den som jobbar med 

ensamkommande barn, kan vara bra att känna till är tilliten till myndigheter. Det är inte i alla 

länder en självklarhet med det sociala skyddsnät som finns i Sverige vilket gör att det inte 

nödvändigtvis finns samma tillit gentemot de myndigheter som finns i samhället och deras 

maktbefogenhet. Den unge kan uppleva stress, bristande förtroende eller misstänksamhet och 

det är som socialsekreterare viktigt att vara lyhörd och ha förståelse för ett gott samarbete. 

 

Metod 
 

Forskningsmetod 
Det är en kvalitativ metod som använts då meningen var att studera socialarbetarnas 

upplevelse av sin arbetssituation. Den kvalitativa metoden menar Bryman (2011) används för 

att skapa en förståelse för den tolkning som görs av verkligheten i en viss miljö. Vidare menar 

Bryman att den kvalitativa metoden ger möjlighet att gå på djupet och analysera det material 

som framställs. Till skillnad från kvantitativ metod som är inriktad på kvantifiering och 

generalisering fokuserar den kvalitativa metoden på ord och dess betydelse samt forskarens 

tolkning av sitt eget material. Då syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare 

kan uppleva arbetet med ensamkommande flyktingbarn och för att nå den specifika 

kunskapen om deras verklighet ansågs denna metod mest lämpad.  

Den metodologiska strategi vilken vi samlat in information på är inspirerad av induktiv 

metod, vilket Davidsson & Patel (2011) beskriver som att forskningsobjektet studeras utan att 

det finns en fastställd teori sedan tidigare.  
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En teori genereras utifrån den information och empiri som samlas in. I vårt arbete utgick vi 

inte från någon specifik teori utan meningen var att kunna dra en slutsats utifrån analysen av 

vårt insamlade material.  

 

För bakgrund och tidigare forskning har en systematisk litteraturgenomgång använts.  

 

Urvalsförfarande 
Intervjuer genomfördes med socialsekreterare i två olika kommuner, en mellanstor och en 

mindre kommun. Urvalskriterierna var att de skulle ha jobbat med handläggning av 

ensamkommande barn på socialtjänsten under minst ett år. Anledningen till att vi har valt att 

intervjua socialsekreterare som har jobbat lite längre är att det underlättar för intervjuperson 

att besvara våra frågor. Erfarenhet innebär att intervjupersonen har mycket kunskap på 

ämnesområdet samt att denne har hunnit uppleva olika situationer med olika klienter för att 

det ska finnas någon möjlighet att generalisera resultatet. Av samma anledning har vi valt bort 

att intervjua personer som har jobbat med ensamkommande barn i mindre än ett år. 

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval utifrån de personer som var tillgängliga. 

Enligt Bryman (2011) brukar anledningen till att bekvämlighetsurval används bero på att 

vissa individer är svåra att få tag på. Vårt önskemål i början var att intervjua fyra 

socialsekreterare från samma kommun men på grund av omorganisering i den valda 

kommunen kunde vi inte hitta tillräckligt många som hade jobbat längre än ett år. Därför 

bestämde vi oss för att hitta intervjupersoner från en annan mindre kommun.  

 

Undersökningsinstrument 
En intervjuguide skapades (se bilaga 2) utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. För att 

formulera en så bra intervjuguide och för att kunna genomföra bra intervjuer samlades 

kunskap in från artiklar och övrig relevant litteratur. Intervjuerna är semistrukturerade vilket 

enligt Davidsson & Patel (2011) innebär att teman som ska beröras har valts i förväg men ger 

intervjupersonen stor möjlighet att själv formulera svaret och att svara med egna ord. Denna 

metod anses vara lämplig då det är egenskaper som ska identifieras eller intervjupersonens 

uppfattning om ett fenomen som ska belysas. De semistrukturerade frågor som används 

innebär enligt Bryman (2011) att vi får svar från intervjupersonerna som går att jämföra med 

varandra. Öppna frågor ger utrymme för intervjupersonerna att berätta mer fritt om saker som 

kanske inte kommer upp i och med frågorna. Vi har valt att göra tre kvalitativa intervjuer 

vilket räckte för att mätta behovet av information då vi upptäckte att de svar vi fick var 

samstämmiga och att inget nytt framkom under intervjuerna.  

 

Vi var båda med under samtliga intervjuer, vilka skedde i förväg bokade samtalsrum på 

respektive socialkontor. Inför intervjuerna hade vi utsett en av oss till att leda intervjun och 

den andra till att anteckna och vid behov flika in med följdfrågor. Intervjuerna spelades in 

med intervjupersonernas samtycke. Intervjuerna varade mellan 50 och 80 minuter.  
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Kvale & Brinkman (2014) menar att i en kvalitativ intervju produceras kunskap genom 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Det krävs att intervjuare har särskilda 

färdigheter i att ställa bra frågor, att följa upp intervjupersonens svar samt ämneskunskaper. 

Det innebär att om vi ska lyckas producera data av hög kvalitet måste vi vara pålästa och ha 

kunskap om ämnet för intervjun för att kunna ställa följdfrågor. Samspelet under intervjuerna 

var bra och intervjupersonerna var villiga att berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna var 

lättsamma och avslappnade och vi upplevde att det gick bra. Vi fick intervjupersonerna att 

besvara våra frågeställningar vilket gjorde att vi kände oss nöjda.  

 

En utmaning som vi stötte på var att intervjupersonerna lätt tappade fokus på sin egen roll 

som socialsekreterare och istället pratade om barnen och hur de upplevde olika situationer och 

möten. Det var en fördel att vi var två vid intervjuerna så vi kunde hjälpas åt att få tillbaka 

fokus på socialsekreterarna och deras arbete.   

 

Tillvägagångssätt  
Vi har valt att göra intervjuer för att kunna svara på våra frågeställningar. Tre intervjupersoner 

valdes genom bekvämlighetsurval utifrån två olika kommuner. I den första kommunen tog vi 

kontakt med enhetschefen på avdelningen. Ett brev formulerades utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar, vilket skickades till enhetschefen. Vi fick sedan kontaktuppgifter till en 

socialsekreterare som hade jobbat en längre tid på avdelningen. Vi tog då kontakt med henne 

och bokade in en tid för intervju. Resten av enhetens socialsekreterare, enligt enhetschefen, 

var nyanställda och var därför inte lämpliga att ställa upp på intervjun utifrån våra 

frågeställningar. Resterande socialsekreterare i studien tog vi kontakt med direkt via email 

utifrån att vi hade haft kontakt med dem sedan tidigare i andra sammanhang. Till 

intervjupersonerna skickades ett email med en presentation av oss och vårt arbete ut (se bilaga 

1). 

 

Analysmetod  
Vi bygger vår tolkning och förståelse på kvalitativ innehållsanalys och har vår utgångspunkt 

och inspiration i denna analysmetod.  

Vi har under analysen noggrant läst de transkriberade intervjuerna flertalet gånger. Detta är 

enligt Granheim och Lundman (2004) viktigt för att det ska finnas en helhetskänsla. Utifrån 

texterna har vi sedan identifierat meningsbärande enheter, sådant som vi tycker har varit av 

vikt för vårt syfte och våra frågeställningar. Detta beskriver författarna vidare som att 

relevanta meningar eller fraser plockas ut. Vi har fokuserat på det i intervjuerna som har 

hjälpt oss att förstå hur intervjupersonerna upplever sin arbetssituation. Från de 

meningsbärande enheterna har vi identifierat koder som vi tyckte var lämpliga. Dessa har 

sedan analyserats och de koder som vi under analysen upptäckt har vi delat in i kategorier 

som är relevanta för vårt syfte och som berättar någonting om dess innehåll. Granheim och 

Lundman (2004) menar att vid en konventionell innehållsanalys så ska de meningsbärande 

enheterna först kondenseras i ledet mot att kodas. Eftersom vårt material inte var fullt så 

omfattande hoppade vi över att kondensera, med andra ord korta ner de meningsbärande 

enheterna, och tog fram våra koder direkt.  
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Vi upptäckte ganska snabbt att detta inte fungerade då vi tappade information och 

sammanhang. Detta gjorde att vi fick gå tillbaka till vårt material och plocka ut även mer ur 

de meningsbärande enheterna än bara koderna. Detta gjorde att vi fick en större förståelse för 

vår insamlade data och dess innebörd.  

De kategorier som under analysens gång framträtt har sedan bildat rubriker och vi har 

sammanställt och jämfört de olika teman som framkommit genom analysen.  

 

Tillförlitlighet 

Reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) menar att en studies reliabilitet syftar till hur tillförlitligt dess 

resultat är samt om andra forskare skulle kunna få samma resultat vid ett senare tillfälle. En 

viktig faktor är om intervjupersonerna kommer ge samma svar till olika forskare. Vad som 

kan påverka reliabiliteten i ett sådant fall är exempelvis ledande frågor. Både under skapandet 

av intervjuguiden och under intervjuerna har det funnits en strävan efter att ställa så öppna 

frågor som möjligt. Önskan har under hela arbetets gång varit att redovisa en så pålitlig analys 

av resultatet som möjligt. Det har lämnats fritt för intervjupersonerna att tolka samt få tid att 

fundera och reflektera över de frågor som ställts för att de ska kunna svara så fritt och ärligt 

som möjligt. I de fall som slutna frågor ställts har det varit för att få svar på specifika 

sakfrågor och då det ställts följdfrågor har det funnits en strävan efter att dessa ska vara så 

öppna och icke ledande som möjligt.  

 

Validitet 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är en studies validitet viktig då det är validiteten som 

avgör om metoden undersöker det den är avsedd att undersöka. Validiteten handlar om hur 

sanningsenligt och trovärdigt ett resultat är. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom vi 

med vår kvalitativa studie ville få en djupare förståelse och en större kunskap för det arbete 

som dessa socialsekreterare utför. Genom enskilda intervjuer med var och en gavs 

möjligheten till detta genom det de berättade. Valet av innehållsanalys valdes för att kunna 

sammanställa och plocka fram det viktigaste i materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen 

gav oss även möjligheterna att kategorisera och plocka fram kärnan i materialet. 

 

Enligt Bryman (2011) finns det andra alternativa bedömningskriterier som är mer anpassade 

till kvalitativa undersökningar, ett av dessa är trovärdighet. Trovärdighet i kvalitativa 

undersökningar innebär att denna studie ska kunna bedömas trovärdig genom att uppfylla en 

rad kriterier. Ett av dessa kriterier är möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att 

arbeta utifrån att det inte går att vara helt objektiv men att man som forskare är medveten om 

detta och inte låter sin forskning speglas av exempelvis egna värderingar. Under arbetet har 

detta säkerställts genom att arbeta förutsättningslöst och utan att väga in egna värderingar 

under datainsamling och analysarbete. 
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Generaliserbarhet 

Kvale och Brinkman (2014) menar att generaliserbarhet är att kunna överföra resultatet till 

andra situationer, det vill säga om det är giltigt för fler än just den studerade gruppen. För att 

kunna ha möjlighet att generalisera vårt resultat till andra kommuner hade vi behövt ha, dels 

fler intervjupersoner, dels fler kommuner till hjälp för datainsamling. De resultat som vi får 

fram genom vår analys är helt beroende på vilka rutiner och vilka resurser som finns i 

kommunen. Dock anser vi att de delar av analysen som rör arbete med tolk och BBiC är delar 

som är teoretiskt generaliserbara eftersom de har att stöd i tidigare forskning.  

 

Etiska reflektioner 
Under hela arbetet med studien har hänsyn tagits till etiska aspekter med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets (2002) grundläggande skydd för individer, de fyra etiska principerna. Dessa 

utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att informera deltagarna om vilka villkor som gäller, att de deltar 

frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De ska informeras om samtliga 

inslag som skulle kunna påverka deras beslut om att delta. Samtyckeskravet handlar om att 

den som lämnar uppgifter eller deltar i en undersökning ska samtycka och själv bestämma om 

de vill medverka i undersökningen. Beroende på undersökningens karaktär kan denna regel 

behandlas olika, vid exempelvis redan existerande myndighetsregister behövs ej samtycke. 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket syftar till att alla personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas konfidentiellt och personuppgifter ska förvaras där inga 

obehöriga har tillgång till dem. Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen som 

veteskapsrådet tar upp och handlar om att de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål.  

 

Efter en första inledande kontakt skickades ett brev via email ut till samtliga intervjupersoner 

där de informeras om syftet med studien och att all samlad information skulle användas 

endast för uppsatsändamålet samt att uppsatsen eventuellt kan publiceras på websidan 

DiVA.  För att uppfylla både informationskravet och samtyckeskravet fick intervjupersonerna 

i förväg uppgifter om att information skulle samlas in genom personliga intervjuer på ungefär 

en timme per person. Alla intervjupersoner samtyckte till att intervjuerna skulle spelas in på 

band och de blev informerade om att de sedan skulle raderas när transkriberingen var 

färdigställd. Hänsyn togs även till att behandla all information som samlats in konfidentiellt 

genom att anonymisera alla personuppgifter, namn på kommuner de arbetar i samt att 

personuppgifter och inspelad intervju förvaras där ingen obehörig har tillgång. Inför varje 

träff informerades intervjupersonerna att de hade rätt att avbryta om de skulle ångra sitt 

deltagande eller ta en paus om de skulle känna att de behöver det. För att försäkra anonymitet 

kommer inte intervjupersonernas kön, namn, ålder eller etnicitet att nämnas. Vi har valt att 

kalla dem för intervjuperson 1, 2 och 3 samt att referera till samtliga intervjupersoner som hon 

oavsett deras egentliga könstillhörighet.  

 

Utgångspunkten för forskningsetik är enligt veteskapsrådet överväganden kring samhällets 

medlemmar och skydd mot obefogad insyn i exempelvis livsförhållanden. Under hela arbetet 
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har det funnits en medvetenhet om de etiska problem som kan uppstå i interaktion med 

intervjupersonerna eller under bearbetning av det insamlade materialet. Utifrån valet av 

intervjuperson samt syftet med studien har ett övervägande gjorts gällande att det finns mer 

nytta än risker med detta arbete. Vetenskapsrådet (2002) menar att det är viktigt att nyttan av 

en studie överväger de konsekvenser det kan innebära för de personer som deltar i studien. 

Vidare är det alltid deltagarna och deras hälsa som ska sättas före vetenskapen eller samhället, 

de får inte utsättas för fysisk- eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vi har hela 

tiden strävat efter en undersökning som är väl validerad och som inte skadar den grupp vi valt 

att undersöka.  

 

Genom att ge intervjupersonerna en plattform att prata om och reflektera kring sin yrkesroll i 

relation till sina klienter kan man skapa nya möjligheter till diskussioner som kan leda till 

förbättring inom arbete med ensamkommande barn. Vi tror på att denna studie, beroende på 

resultat, kan skapa möjligheter till förbättring inte bara för de undersökta socialsekreterarna 

utan även insatser inriktade på ensamkommande barn. Medvetenhet finns även om att det kan 

uppstå risker med denna studie, särskilt i intervjusituationer där intervjupersonen kan känna 

obehag att berätta om hennes upplevelse i samtal med ensamkommande barn.  

 

Kvale (2014) påpekar vikten av att intervjuare bör ha kunskap om att den öppenhet och 

intimitet som kännetecknar mycket av intervjuforskning kan vara förledande och göra att 

intervjupersonen delar med sig saker som de senare ångrar. I denna studie skulle det kunna 

vara berättelse om vad en ungdom har berättat i förtroende eller vad intervjupersonerna har 

för åsikter om sin arbetsplats, därför har vi valt att inte använda deras namn.  

 

Datasökning 
I huvudsak har SocIndex använts vid artikelsökning där följande sökord har använts: 

 

Databas Sökord 

 

SocIndex 

Social work with unaccompanied children 

Social work with asylum seeker / 

Immigrants 

 

Även Svtforsa, DiVA och Google Scholar har använts för att inhämta material. Där har 

följande sökord använts: 

 

Databas Sökord 

 

 

   Svtforsa/DiVA/Google Scholar 

Ensamkommande barn 

Socialt arbete med ensamkommande barn 

Flyktingar 

Kultur 

Kulturmöte 

Socialtjänsten 

BBIC 
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Metodreflektion 
Det finns en förståelse om att vår förkunskap har inverkan på det insamlade materialet då vi 

inte har någon egen erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare och hur det egentligen är att 

arbeta med ensamkommande barn.  

 

Under såväl intervjuer som under hela arbetet fann vi svårigheter i att hålla fokus på 

socialsekreteraren då både vi och intervjupersonerna lätt föll in i barnperspektivet och lade 

fokus på dem istället.  

Under intervjuerna upplevde vi svårigheter med att komma åt kärnan, att komma åt deras 

uppfattning eftersom intervjupersonerna återkommande ville prata om ungdomarna. Att vi var 

två under intervjuerna underlättade då vi kunde hjälpas åt att flytta fokus tillbaka till 

socialsekreterarens upplevelse av sitt arbete. Detta kan bero på att det är så inpräntat i både 

socialsekreterarna och oss som socionomstudenter att det är barnen som är i fokus. Vid 

bearbetningen av insamlad data upptäcktes det att de frågor som ställdes inte borde ha varit 

fullt så öppna för egen tolkning. Det kunde ha funnits en större tydlighet i att de skulle berätta 

utifrån sina egna känslor snarare än utifrån barnens för att lättare ha kunnat besvara våra 

frågeställningar. Samma sak upplevde vi när vi sökte efter tidigare forskning inom ämnet, 

även där var fokus mer på barnen än på socialsekreterarna. 

 

Intervjuerna har inte transkriberats i sin helhet, det som varit relevant för vårt syfte och våra 

frågeställningar har transkriberats. Anledningen till detta var att effektivisera då det är mycket 

arbete som ska hinnas med under en mycket begränsad tid. Vi anser att vi i analysen fått med 

det från intervjuerna som har varit relevant för syftet och vi har utifrån detta kunnat svara på 

frågeställningarna. 

 

Arbetsfördelning 
Då vi är två som har skrivit uppsatsen följer här en redovisning för hur arbetets uppdelning 

sett ut. Vi har under hela arbetets gång strävat efter att arbeta sida vid sida för att kunna stärka 

upp och bekräfta det arbete vi gör, såväl under insamling av data som under 

sammanställningen och analysen. Detta för att kunna göra ett så gediget och tillförlitligt 

arbete som möjligt. Sarudzayi har författat arbetets inledning och bakgrunden har Sandra 

ansvarat för vilken har kompletterats av Sarudzayi. Syfte och frågeställningar har formulerats 

gemensamt, likaså de förkortningar och begreppsförklaringar som förekommer.  

Under kunskapsöversikten och tidigare forskning har Sandra författat avsnittet om barnens 

erfarenheter och kulturaspekter. Avsnittet om socialt arbete med flyktingar är skrivet av 

Sarudzayi medan texten om att kommunicera med tolk är skrivet av oss båda gemensamt.  

Under intervjuerna var vi närvarande båda två för att på bästa sätt kunna uppfatta allt och för 

att kunna komplettera varandra och ha chansen att ställa följdfrågor. Vi har korrekturläst 

varandras avsnitt och hjälpts åt för att få en så konsekvent och enhetlig text som möjligt 

genom hela uppsatsen. Sandra har skött kontakten med socialtjänsten och intervjupersonen i 

första kommunen medan Sarudzayi har skött kontakten med kommun nummer två. Den 

intervjuguide som har formulerats har utformats av oss tillsammans.  
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Första och tredje intervjun genomförde Sarudzayi, intervju nummer två genomförde Sandra. 

Transkribering av intervju nummer tre gjorde Sarudzayi och Sandra transkriberade första och 

andra intervjun.  

Sandra har skrivit om datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, analysmetod, metoddiskussion 

medan Sarudzayi har skrivit om hur urvalet sett ut samt de etiska överväganden som vi stått 

inför.  

 

Under resultatet har Sandra skrivit avsnittet om arbetsrutiner, förhållningssätt, 

arbetsförhållande, kultur och att arbeta med tolk. Sarudzayi har skrivit om samverkan, stöd 

och ovissheten. Gemensamt har vi författat avsnitten om studiens reliabilitet och validitet, 

mötet med barnet, BBiC och utmaningar. Analysavsnittet har vi författat tillsammans, dock 

har Sarudzayi tagit mer ansvar för avsnittet om informationsutbyte på arbetsplatsen medan 

Sandra har tagit mer ansvar för avsnitten om kommunikation och empowerment. 

Diskussionsavsnittet har författats gemensamt. 

 

Teori 
Vi har som stöd för den tolkning och analys av vårt insamlade material som ligger till grund 

för vår diskussion utgått från teoretiska begrepp och metoder. Vi har tagit stöd av 

kommunikationsmodeller, teorier om informationsutbyte samt empowerment. 

 

Filter- brusmodell 
Enligt Nilsson & Waldemarsson (2007) finns i kommunikationen människor emellan en risk 

att innehållet av vad som sägs förändras. Det sker feltolkningar och missuppfattningar vilka 

ligger i sändarens och mottagarens medvetande och i de tolkningar som görs.  

 

 

 

   

 

Vidare menar Nilsson & Waldemarsson (2007) att det är via vilken väg budskapet överförs 

som i modellen kallas kanalen. Kanalen kan vara våra sinnesorgan i de fall samtalet sker 

ansikte mot ansikte såväl som av elektronisk art då samtalet sker över exempelvis telefon. 

Förväntningar, kulturella skillnader eller förutfattade meningar kan utgöra de filter vilka 

budskapet tolkas genom.  Allt det som läggs till budskapet, förvanskar det eller stör är det 

som kallas för brus. Detta brus finns i tre olika typer, fysiskt, semantiskt och psykologiskt 

brus. Det fysiska bruset kan röra sig om exempelvis en dålig telefonlinje eller en 

hörselnedsättning. Om sändare och mottagare tolkar det som förmedlas på olika sätt till följd 

av språk eller mångtydlighet är bruset av semantisk karaktär.  

Det psykologiska bruset är en följd av fördomar och misstänksamhet vilka är oundvikliga i 

kommunikation. Genom kunskap och träning i kommunikation menar Nilsson & 

Waldemarsson (2007) att det går att minska den störning som uppstår till följd av detta brus. 

 Mottaget 

budskap 

 

Budskap 

 

Kanal 
Brus 

Sändare Mottagare 
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Tyst kunskap  
Enligt Rolf (1991) finns olika former av kunskap och viss kunskap kan varken ses eller 

dokumenteras. Han menar att alla människor sitter på någon form av personlig kunskap de 

kan använda sig av i handlingar på arbetsplatsen eller för att orientera sig i samhället. Den 

osynliga kunskapen bygger på Michael Polanyis teori om tyst kunskap.  

Teorin om tyst kunskap fokuserar på kunskapens funktion i arbetslivet samt hur de anställda 

använder sig av sin egen förmåga att rusta sin osynliga kunskap i handlingar eller i 

informationsutbyte. Tyst kunskap grundar sig i känslor, värderingar, erfarenheter samt 

personliga åsikter. I en verksamhet är denna form av kunskap osynlig men enligt författaren 

existerar den i medarbetarens kommunikationskultur. Teorin går även ut på att individens 

prestation oftast ökar vid samarbete med andra. Genom brainstorming med kollegor lär man 

sig av andra medan man delar med sig av sin egen osynliga kunskap. Rolf (1991) pratar om 

personlig tyst kunskap som kan utvecklas till kollektivkompetens och i sin tur resultera i en 

framgångsrik och stabil arbetsgrupp.  

 

Rolf (1991) menar att tyst kunskap inte bara gynnar den anställde utan även verksamheten 

personen arbetar inom då kunskapen används som ett verktyg i exempelvis problemlösning. 

Genom att lita på sin egen magkänsla eller använda sunt förnuft och erfarenheter kan det lösa 

olika problem. Enligt Moxnes (1997) ger det man lär sig genom erfarenhet användbar 

kunskap men för att man ska kunna lära sig från erfarenheter krävs det personligt engagemang 

i det man gör.  

 

Empowerment 
Askheim  & Starrin (2007) menar att empowerment är ett mångfacetterat begrepp som 

används inom flera olika områden och syftar till att styrka individen. Enligt Moula (2009) 

syftar begreppet, inom socialt arbete, till att hjälpa sig själv. Det är den enskildes önskningar 

och mål som ska styra och socialsekreteraren ska vara vägledande för att klienten ska uppnå 

dessa mål. Vidare menar Askheim  & Starrin (2007) att empowerment generellt associeras 

med egenmakt eller styrka att ta kontroll över sitt liv. Det associeras även med egenskaper 

som individens självförtroende, engagemang, delaktighet och stolthet. Begreppet grundar sig i 

den amerikanska kvinno- och medborgarrättsrörelsen samt befrielserörelsen i 

utvecklingsländerna men i dagens samhälle syftar begreppet på hur de professionella arbetar 

med utsatta individer för att stärka dem. I det moderna samhället kopplas ofta empowerment 

till socialt utsatta människor eller de som kan ses som maktlösa. Begreppet syftar till att 

individen tillsammans med den professionelle aktivt deltar i arbetet för sin egen 

empowerment. 

Bergman (2010) ser på empowerment som någonting individen kan tillämpa på egen hand och 

det viktiga är dennes aktiva deltagande i sin situation. Utan att nödvändigtvis involvera 

socialsekreteraren är det individen som löser sina egna problem. I hans forskning om en grupp 

asylsökande i Sverige har författaren kommit fram till att många av de asylsökande i hans 

studie har förmåga att jobba aktivt för att stärka sig själva. Han syftar till att empowerment 

ger dessa människor mycket större inflytande till att påverka sin egen situation.  
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Resultat  
I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga resultat vi kom fram till under vår analys av 

våra genomförda intervjuer.  

Socialsekreterarens arbetsrutiner 
I samtliga intervjuer framkommer att det inte är så mycket förarbete eller förberedelse innan 

den unge placeras på ett HVB-hem. Migrationsverket skickar en anvisning med information 

om ålder, kön, ursprungsland och vistelseort. Denna information kommer vanligtvis två dagar 

i förväg. Intervjuperson 1 uppger att dennes uppgift i detta läge är att faxa informationen 

vidare till det berörda HVB-hemmet och så tar de vidare därifrån och bokar bland annat resa. I 

vissa fall kan det vara fullt på HVB-hemmet och hon måste i sådana fall ordna med ett 

familjehem. Socialsekreteraren kontaktar i detta fall den som ansvarar för rekrytering av 

familjehem, det är inte intervjupersonen själv som utser familjehem utan detta tilldelas av den 

som ansvarar för detta. Socialsekreteraren har ansvar för att ordna flygresan och ansvarar för 

mottagande av det ensamkommande barnet samt skjutsar till familjehemmet. I de fall byte 

sker på Arlanda ingår det även i arbetsuppgifterna att boka ledsagare. Intervjupersonen 

kontaktar även transitboendet för att säkerställa att de vet vad som gäller. Det är i båda fallen 

väldigt lite information som finns att tillgå om den ensamkommande vilket gör att de har 

väldigt lite att gå på. Intervjupersonen menar att de har möjlighet att ringa till 

migrationsverket eller transitboendet, ibland finns där information nedskrivet som inte finns 

med i anvisningen. Men de har oftast inte heller så mycket information om den unge då de 

vanligtvis bara haft något enstaka samtal. 

Det är önskvärt att en släkting kan ta emot och fungera som familjehem, syftet med att anvisa 

till just den aktuella kommunen är för att målet är att föra ihop familjer igen. Det kan komma 

att bli mycket arbete runt omkring när en sådan process inleds.  

Kan släkten ta emot är det bra, det är syftet med att de anvisas hit för vårt mål är att föra ihop familjer 

igen... Det kan bli mycket jobb runt omkring. Man måste kanske ordna lägenhet åt den här släktingen och 

någonstans måste ungdomen bo under tiden. Målet är att föra ihop dem men det kanske inte sker på en 

gång (Intervjuperson 1). 

Det råder brist på familjehem men intervjuperson 1 upplever inte att detta ställer till så stora 

problem då de ensamkommande barnen måste ha ett boende och då det är migrationsverket 

som står för kostnaden.  

Fördelen för oss är att det är inga tveksamheter, vi måste ha ett familjehem PUNKT. Här är det ingen 

tvekan, det är inte om utan vi måste hitta ett familjehem… Det kan vara i Malmö eller var som 

helst (Intervjuperson 1) 

Det sker ingen ärendefördelning utan den som har minst att göra får ta det nya ärendet. 

Intervjuperson 2 menar att: ”Om jag har det lite lugnare då är det jag som ska ta det nya.”  

Rutinerna skiljer sig mellan kommunerna då intervjuperson 2 och 3 uppger att de i regel alltid 

placerar den unge på HVB-hem. Utredning sker i efterhand och här bedöms behovet och en 

eventuell omplacering till familjehem sker, de placeras alltså direkt när de kommer.  
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Intervjuperson 2 menar att detta hinner man med tack vare arbetsrutiner och fastställda regler. 

Intervjuperson 3 berättar att de inledningsvis använder samma vårdplan för all de 

ensamkommande som sedan revideras, detta gör det möjligt att hinna med. Intervjuperson 2 

berättar om de svårigheter som kan uppstå i de fall där den unge placeras i ett familjehem. För 

många av dem finns en längtan efter att få tillhöra en familj och känna gemenskap, när det då 

blir placerade i ett familjehem kan det lätt uppstå en besvikelse över att det inte alls blev som 

de tänkt sig och att den tillhörighet och gemenskap de saknat inte alls kan bli tillgodosedda 

där på samma sätt som det blev i ursprungsfamiljen. I dessa fall kan det innebära mer arbete 

för socialsekreteraren till följd av omplaceringar.  

Samverkan mellan olika aktörer 
Det framkommer från alla intervjupersoner att ansvaret för den unge delas mellan flera olika 

aktörer. De aktörer som de samarbetar mest med är Migrationsverket som har det ekonomiska 

huvudansvaret, HVB-hemmet där de flesta av barnen blir placerade, familjehemmet, godeman 

samt BUP. Det framgår även att samverkan med skolan inte är så bra som önskat. Enligt 

Intervjuperson 3 sker även ett samarbete med Röda Korsets Kris och traumacenter samt 

kurator inom skolan och vårdcentralen.   

Alla dessa aktörer har olika roller och ansvar i den unges liv. Enligt Intervjuperson 1 kan det 

hända att en ungdom rymmer från boendet, då ligger huvudansvaret på ansvarig 

socialsekreterare tillsammans med personal på boendet.  

 

Intervjuperson 3 beskriver samarbetet med HVB-hem som bristande i form av 

kommunikationssvårigheter eller missar. Hon menar att ibland stöter man på 

samarbetssvårigheter och att det inte är alla punkter det fungerat felfritt på. Ett exempel på en 

sådan miss i kommunikationen kan vara att det placerats en ungdom på HVB-hemmet utan att 

socialsekreteraren fått vetskap om detta. Vidare berättar intervjupersonen att det har blivit 

mycket bättre än förut genom att de har jobbat tillsammans med att skapa bra arbetsrutiner. 

 

Engagemang 
Synen på arbete med ensamkommande barn är ganska lik hos alla tre intervjupersoner. De har 

alla ett stort engagemang och känner en stor tilltro till barnen och deras förmåga. Samtliga 

intervjupersoner menar att det är väldigt intressant att arbeta med ensamkommande barn. De 

är överens om att det är ett roligt jobb som ger mycket tillbaka. Intervjuperson 3 berättar att 

det som är mest givande med arbetet är när man får bekräftelse på att man har gjort någonting 

bra. 

 

Sen har jag varit med om att någon ungdom som jag hade avslutat ringt upp och frågat hur det är och vill 

berätta hur det har går med livet... den bekräftelse tycker jag är stor när man får (Intervjuperson 3).  

 

Intervjuperson 3 beskriver att det finns en uppfattning om att de lär sig så snabbt och att de 

har en väldig drivkraft. Intervjuperson 1 menar att det är givande och intressant eftersom de 

kommer från en helt annan kultur och ett helt annat land och att man får börja från scratch. 
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Man får perspektiv på saker och jag tror att perspektiv är jättebra oavsett vad man ska göra.  Deras 

bakgrund och situation är så otroligt annorlunda mot vad det är här uppe och just den biten ger perspektiv 

på saker och ting och jag tycker det är otroligt intressant (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 2 beskriver hon varken upplever arbetet som problematiskt eller jobbigt 

eftersom det handlar om ungdomar. Intervjupersonen beskriver att de är fantastiska även om 

en del av dem är lite mer struliga än andra. Intervjuperson 2 berättar: ”De kommer blir en 

jättetillgång för Sverige, bara de får utbildning och jobb och sådär i framtiden.” 

 

Arbetsförhållande 
De arbetsförhållande som råder är bra utifrån det som framkommit under intervjuerna. 

Socialtjänsten har följt med i den ökade arbetsbelastningen genom att tillsätta fler tjänster.  

Två av intervjupersonerna menar att de har ett stort handlingsutrymme och att jobbet är fritt.  

 

Samtliga intervjupersoner berättar att det emellanåt kan vara en hög arbetsbelastning och att 

det tidigare varit svårt att hinna med allt som skulle göras.  

 

Det finns många och vi har hög arbetsbelastning. Det är ganska mycket men just nu är det ganska lugnt. 

Har inte kommit någon anvisning på flera veckor (Intervjuperson 1). 
 

Intervjuperson 3 berättar att det var de ungdomar som hördes mest och som kanske behövde 

mycket stöd som fick mest uppmärksamhet vilket gjorde att man hade dåligt samvete för de 

man träffade mest sällan. Intervjuperson 1 berättar att det finns en risk att trycket blir för högt 

så de inte hinner med, risken är att ungdomarna slussas ut innan de egentligen är redo med 

exempelvis språket. Intervjuperson 1 framhåller vikten av att göra arbetet med den unge rätt 

från början för att ge denne en bra start i det nya landet och för att undvika en ond spiral. 

 

Arbetsbelastningen har ökat och trycket har blivit högre vilket enligt samtliga 

intervjupersoner har bemötts med utökade resurser i form av flera handläggare. Intervjuperson 

1 berättar att det tidigare inte förekommit ärendefördelning men att det nu har förts på tal 

eftersom det kommer in fler ärenden. Intervjuperson 3 menar att det numera känns hanterbart 

och att det känns som att det finns en bättre överblick på ungdomarna.  

 

Man gick oftast runt med en känsla av att man var otillräcklig att man inte hade gjort det man skulle 

(Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 1 berättar att arbetsbelastningen kan variera med årstid, under vintern är det 

färre som kommer hit. Vissa ungdomar är mer krävande än andra och arbetsbelastningen kan 

därmed också öka. Det går med andra ord inte mäta arbetsbelastningen i antal ärenden.  

Intervjuperson 2 berättar att hon hört att andra ungdomar kan haft svårt att nå sina 

socialsekreterare, det kan till exempel ha dröjt flera veckor innan de får en kontakt och de 

träffas sällan. 

 

Här har vi en policy att man ringer upp, sitter vi i möte ringer jag upp ringer jag upp direkt.  Vi ska vara 

anträffbara (Intervjuperson 2). 
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Utmaningar 
Socialsekreterarna möter ständigt nya utmaningar och att dagligen möta ungdomar som 

upplevt trauma och extrem stress kan vara en utmaning i sig. De utmaningar som vi såg var 

att kunna separera arbetsliv från privatliv, att arbeta med tolk, att hantera skillnader i kultur, 

att arbeta med BBiC samt osäkerheten och att kunna motivera ungdomarna. De olika 

intervjupersonerna påverkas olika av detta men gemensamt är att ingen av dem är helt 

oberörd. De största utmaningarna ligger i att hantera de känslor som uppstår i mötet samt att 

få dem att öppna sig och prata. Det är ett brett och lärorikt område och det uppstår hela tiden 

nya frågor och nya utmaningar och situationer att ställas inför men störst osäkerhet har 

intervjupersonerna känt i början, när de var nya på arbetet.  

 

Osäkerheten finns där men jag tror att det är en del av jobbet och det är det som gör att man hela tiden 

utvecklas, man blir aldrig fullärd (Intervjuperson 1). 

 

 

En av de utmaningar som kan uppstå i mötet med ensamkommande barn är att få de att berätta 

om sig själva. Enligt Intervjuperson 3 är det varierande hur ett samtal med den unge går till. 

Hon menar att vissa är lite slutna och väljer att inte berätta så mycket om sig själv medan 

vissa berättar väldigt mycket. Vissa ungdomar tappar intresset och upplever att det blir tjatigt 

att berätta samma sak flera gånger då de måste berätta sin historia både hos migrationsverket 

och hos socialtjänsten.  

 

En utmaning som de möter menar intervjuperson 2 är när ungdomar inte samtycker till sådant 

som socialsekreteraren anser vara deras eget bästa. Det kan vara problematiskt att jobba med 

att motivera och förklara när de väljer alternativ som intervjupersonen på förhand vet inte är 

till fördel för deras eget bästa.  

 

Att separera arbetsliv från privatliv 

Att utreda ensamkommande barn innebär för ansvarig socialsekreterare att man måste möta 

barnet vid flera tillfällen där barnet berättar om sig själv och vad de har varit med om. Vi fick 

ett varierande svar om hur socialsekreterarna upplever eller påverkas av detta. Intervjuperson 

2 berättar att hon inte påverkas alls av det barnen berättar och hon tycker att det skulle vara 

oprofessionellt om hon skulle blir för känslomässigt engagerad under eller efter ett samtal. 

Intervjuperson 3 blir inte direkt påverkad av det barnen berättar men säger att det ibland kan 

kännas lite jobbigt efter vissa samtal. 

 

 

Men det är klart att vissa historier fastnar ju i hjärtat på en så är det ju. Då får man ju visa att man 

förstår, empati och att man beklagar sorgen det måste man göra men man kan inte blir lika ledsen som 

dem. Där måste man försöka hålla sig till sin roll. Men sen är det klart att det finns historier som man 

tänker på efteråt (Intervjuperson 2). 
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Även om de får erfara jobbiga händelser och det händer mycket som kan vara tungt att 

hantera är det ingen av intervjupersonerna som upplever att de tar med sig jobbet hem, utan de 

upplever att de kan separera arbete från privatliv. Intervjuperson 1 berättar att hon tror att det 

är en inställning och att detta aldrig varit något problem, arbetet är en sak och hemma är en 

annan. Man möter många människor som har varit med om mycket hemskt tidigare berättar 

intervjuperson 3. Det kan vara svårt att sitta och lyssna och att inte ta med de tankarna hem.  

 

Men nu är jag ju ingen robot eller maskin så det är klart att vissa saker det finns ju kvar i huvudet på en 

men det är en strategi som jag tror att man måste klara för annars bränner det här jobbet ut en totalt. Då 

orkar man inte tror jag (Intervjuperson 2).  

 

 

Att arbeta med Tolk  

Samtliga intervjupersoner vittnar om att det finns svårigheter och att information kan förloras 

när det gäller att arbeta med tolk, oftast är det bristande språkkunskaper, skiftande 

kunskapsnivå, dialekter eller okunskap om samhället i stort som kan skapa problem i samtalet 

med den unge.  

 

Jag har funderat på det att tänk vad mycket man egentligen kan missa i samtal med ungdomar som vi inte 

vet (Intervjuperson 3).  

 

Intervjuperson 2 menar att där även finns fördelar med tolksamtal då det infinner sig naturliga 

pauser vilket ger tid att anteckna. 

 

Alla tre intervjupersoner försöker i den mån det går att använda sig av de tolkar de arbetat 

med tidigare och som de tycker fungerar bra.  

 

Jag har varit med om en tolk som lagt sig i och sagt nu ska du göra så här, det är egentligen inte tolkens 

uppgift (Intervjuperson 3).  

 

Både intervjuperson 2 och 3 berättar att de stämmer av med ungdomen så den förstår tolken 

och båda två har vid tillfällen brutit samtalet och bokat om mötet med en ny tolk vid tillfällen 

det verkligen brustit i kommunikationen.  

 

Men nu har jag använt tolksamtal så länge så jag brukar märka själv när det inte fungerar och då brukar 

jag bryta och beställa ny tolk för det är jätteviktigt att tolken dels har bra svenska så att jag förstår vad den 

säger på ett bra sätt och ett stort ordförråd men det är ju också för ungdomens skull. Om tolken inte har 

stor ordförråd blir det inga nyanser i det den säger (Intervjuperson 2). 

                                                                      

Om jag säger någonting och tolken översätter kanske den översätter en lång text fast jag bara sa en kort 

mening... då undra man över... vad sa du nu? Sa du precis vad jag sa? (Intervjuperson 3).  
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Kulturskillnader 

Det finns en rad olika faktorer när det gäller kulturen som rör såväl samhällsuppbyggnad och 

fördomar som byråkrati vilket kan ge socialsekreterarna utmaningar i det dagliga arbetet.  

Intervjuperson 3 berättar att de ensamkommande i början inte har en aning om hur vårt 

samhälle fungerar. Intervjupersonen beskriver det som byråkratiskt formellt med mycket lagar 

och regler. Många är misstänksamma mot myndigheter och de har kanske inte så goda 

erfarenheter från tidigare. Detta gör att det kan ta ett tag och att det kan upplevas som ett 

hinder innan man har lyckats bygga upp det förtroendet som gör att de kan lita på 

socialsekreteraren.  

 

Intervjuperson 1 berättar att de språkliga skillnaderna i kulturen kan skapa utmaningar vad 

gäller genomförandeplaner, BBiC och vårdplaner. Den unge lyssnar och svarar men tar oftast 

inte in det som sägs och har tio minuter efter samtalet ingen aning om vad som diskuterats. 

Intervjuperson 3 beskriver att det är väldigt byråkratiskt omfattande. Vissa orkar inte lyssna 

och det blir tjatigt, en del berättar även att de tycker att det blir för mycket att gå igenom när 

det gäller just dessa bitar. Intervjuperson 2 berättar att hon förklarar hur det är här och så får 

de förklara vad de är van vid och så får intervjupersonen informera om varför det är som det 

är här. 

 

Det är mycket förklaringar, det är mycket som är annorlunda de är självklart (Intervjuperson 2). 

 

I Sverige är vi ett samhälle av individualister berättar intervjuperson 1, vi tänker på oss själva 

i första hand. I de här andra kulturerna är det oftast på gruppen och familjen man tänker.  

 

Har de varit här en tid förstår då hur samhället funkar men i början är de inte alls intresserade av 

samtalskontakten. Och någonstans är det deras kultur och bakgrund, vad är det som säger att vi har rätt, 

just där och då? (Intervjuperson 1).  

 

Intervjuperson 1 berättar även om vilken skillnad det kan vara mellan det kollektivistiska tänk 

som förekommer i många länder och det individualistiska synsättet som finns i Sverige. Det 

kan ibland vara svårt att förstå den unges val när det gäller exempelvis boende och ekonomi, 

ett val som de fattar utifrån vad familjen vill. Samtidigt är hon fullt medveten om att det 

kanske inte bara är det individualistiska synsättet som är det rätta. 

 

Vad är det som säger att vi har rätt, just här, just nu? (Intervjuperson 1). 

 

Vidare beskriver intervjuperson 3 att det kan finnas fördomar mot kön eller att de har 

föreställningar om hur det är i Sverige: 

 

Det kan vara att de inte är van med att en ung tjej kommer säger åt dem en massa saker… men så har jag 

inte upplevt det. Jag har blivit bra bemött av alla ungdomar (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 2 påverkas inte av deras bakgrund eller deras status i mötet utan hon har 

samma bemötande som till vilken annan människa som helst.  Däremot beskriver hon att det 
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ibland kan upplevas som att många av ungdomarna inte har haft kontakt med socialtjänsten 

tidigare och det finns skillnader på hur olika samhällen är uppbyggda. 

 

Det är inte alla länder som har kvinnor som bestämmer över andra. De är respektfulla och berättar ibland 

nästan mer än man tycker att de skulle behöva. Det är fina killar. Jag har inte känt något problem med det 

(Intervjuperson 2). 

 

En annan skillnad, berättar intervjuperson 1, är att vi i Sverige ska prata om allt. Många av de 

ungdomar som kommer vill inte öppna sig och definitivt inte med någon de inte känner. Det 

är tillexempel väldigt få som vill gå till BUP eftersom de inte anser att de är psykiskt sjuka. 

Intervjuperson 2 beskriver också denna svårighet. 

 

Vissa kulturer så går man inte till en psykolog till exempel, då är man ju riktigt galen, Det måste man ju 

förklara, att i Sverige ser man det inte på det viset och att det dessutom finns olika som gör olika saker 

(Intervjuperson 2). 

 

Att arbeta med BBiC  

Alla intervjupersoner är eniga om att det inte är helt optimalt att arbeta utifrån BBiC och att 

modellen inte riktigt är anpassad för att arbeta utifrån ensamkommande barn eftersom 

föräldrarna saknas. Intervjuperson 2 och 3 berättar att de försöker tänka om och istället se 

personalen på HVB-hemmet eller familjehemmet som den förälder som ska tillgodose barnets 

behov och menar att det fungerar att arbeta utifrån modellen ändå.  

Intervjuperson 1 beskriver att BBiC definitivt inte fungerar bra och att det finns brister. 

 

BBiC är inte direkt anpassat för ensamkommande. Känslomässig tillhörighet, identitet, jag menar det är ju 

västerländska ord (Intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 3 menar att det borde kunna gå att anpassa BBiC just för ensamkommande 

barn men framhåller samtidigt vikten av att få med alla bitar.  

Intervjuperson 1 uttrycker frustration över att det inte finns något annat bra alternativ. 

Ansvaret ligger hos Socialstyrelse som inte har hängt med i förändring inom socialtjänsten 

genom att anpassa BBiC utifrån ensamkommande barns behov. 

 

Svårigheter med asylprocessen 

Intervjupersonerna berättar att när ett barn får avslag måste de lämna landet antigen frivilligt 

eller med tvång. Ibland kan detta vara en lång process då Migrationsverket brukar vänta med 

utvisning tills den unge har fyllt 18 år. Detta kan innebära svårigheter för socialsekreteraren 

som under denna väntetid ska fortsätta arbeta med samt motivera den unge.  

 

Då den unge får avslag på sin asylansökan är det ofta en stor besvikelse, det kan bli svårt att 

motivera dem att fortsätta upprätthålla vardagen. 

Både intervjuperson 1 och 3 berättar om vilka svårigheter med motivation som kan uppstå då 

den unge får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Det kan bli så att ungdomen inte 

vill fortsätta gå i skolan eller inte följa samhällets regler alls eftersom den ändå ska avvisas 
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när den fyller 18 år. Intervjuperson 1 menar att asylprocessen tar väldigt lång tid, de hinner 

rota sig och detta skapar irritation hos socialsekreteraren. 

 

Men de ska inte avvisas nu utan om ett halvår och jag menar om man har en ungdom och man kan hamna i 

en situation där ungdomen säger att varför ska jag följa det här samhällets regler. Alltså de hamnar 

någonstans som det händer ibland att varför ska jag göra som du säger? Varför ska jag följa samhällets 

lagar och regler när jag vet att om ett halvår ska jag härifrån. Det är svårt att motivera då… Man har full 

förståelse för att det kan komma att bli så eftersom de har rotat sig här och så (Intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 3 beskriver också problematiken som uppstår vid en avvisning. 

 

Jobbigt det här med avslagsbeslut … det är ju att förhålla sig till det… För vissa är ju kvar här i flera år, i 

kommunen … svårt kanske att motivera till att lära sig så mycket som möjligt och att gå till skolan … den 

motivationen kan ofta försvinna i och med ett avslagsbeslut (Intervjuperson 3). 

 

När ungdomen får ett avslag berättar intervjuperson 2 att det är jätteviktigt att ge dem stöd 

eftersom det är väldigt jobbigt för dem att hantera situationen.  

 

Intervjuperson 1 och 3 berättar att de upplever det som jobbigt att inte få veta vad som händer 

med den unge efter utvisning.  

 

Det jobbigaste är att man inte får veta vad som händer… om personen är kvar i landet… eller om de har 

fått åka hem (Intervjuperson 3.) 

 

Stöd 
Stöd finns i olika former och är nödvändigt för att de ska klara av att utföra ett bra arbete. Det 

kan röra sig om stöd från en kollega eller om ärendehandledning. I ärendehandledning 

diskuterar man svåra ärende eller om det är någonting som är bekymmersamt, beslut som 

behöver tas eller utredningar som inleds för att få synpunkter från andra. 

 

För att klara av sina arbetsuppgifter får socialsekreterare som jobbar med ensamkommande 

barn olika stöd både internt från kollegor, chefer samt genom att hitta kunskap i olika böcker. 

De har även externt stöd i form av utbildningar och externhandledning. Alla intervjupersoner 

var eniga om att de hela tiden möter saker som är nya inom jobbet som kan skapa osäkerhet 

och behov av stöd. Socialsekreterarna utrycker att de är nöjd med det stöd de får från sina 

arbetskollegor när de ibland känner sig osäker. Enligt intervjuperson 3 samarbetar de ganska 

mycket mellan kollegorna genom att gå in till varandra och diskutera ärende och ge varandra 

råd o stöd. Detta utifrån att de har bra kommunikation och att alla i arbetsgruppen är 

medvetna om att de alltid kan gå och prata med varandra. De andra intervjupersonerna 

uttrycker att det som underlättar kommunikationen är att i båda kommuner sitter 

socialsekreterarna som jobbar med ensamkommande barn i samma korridor. 

 

Det fungerar bra. Sen pratar vi med varandra mycket i gruppen också naturligtvis. Vi sitter ju bredvid 

varandra så det är lätt att gå in till varandra och fråga (Intervjuperson 2). 
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Två av intervjupersonerna får ärendehandledning en gång i veckan genom vad som kallas 

gruppträff tillsammans med chefen för enheten. 

De får även extern handledning var tredje vecka där man kan ta upp svårare ärende eller annat 

som man känner sig obekväm att prata om på en gruppträff. Det framkommer inte om 

intervjuperson 1 också får extern handledning utan hon får ärendehandledning varannan vecka 

tillsammans med en ärendehandläggare.  

 

Utbildning 

Samtliga är eniga om att det vore bra med mer utbildning, inte minst som introduktion vid 

början av en anställning. Intervjupersonerna har bara några enstaka utbildningar varav BBiC 

är en av dem. En av intervjuperson fick när hon började på avdelningen en utbildning som var 

inriktad just på ensamkommande barn. Resten av intervjupersonerna berättar att de inte har 

fått någon utbildning alls om kulturskillnader. Intervjuperson 2 uttrycker behov av 

utbildningar om andra kulturer för att underlätta arbetet med ensamkommande barn. 

 

Jo jag tror att det behövs, faktiskt så tror jag det. Det är bra att ha en förståelse för kultur, andra kulturer, 

andra länder hur de i stort fungerar och vad som hänt i det landet (Intervjuperson 2). 

  

Analys 

Empowerment - Rätt arbetssätt för en gynnande framtid 
Backlund et al. (2014) menar att det är väldigt viktigt att hjälpa ensamkommande barn från 

början, det stöd de får under den första tiden i landet spelar en stor roll för deras framtid. Får 

de ensamkommande barnen inte den hjälp de kan behöva i början finns det risk för att det 

uppstår segregation och att det uppstår ett socialt utanförskap. Under intervjuerna beskrivs de 

ensamkommande barnen som enorma tillgångar för det svenska samhället om de bara får rätt 

stöd och utbildning. Detta går i linje med den uppföljningsstudie av Hessle (2009) som vi 

presenterar under tidigare forskning, där beskrivs det en positiv helhetsbild och att de 

ensamkommande barnen trots extrem stress känner välbefinnande och befinner sig i 

sysselsättning.  

 

En av intervjupersonerna framhåller vikten av att inte stressa för mycket med ungdomarna 

utan att göra rätt från början för att de ska kunna stå på egna ben i framtiden. Detta kan vi 

tycka är en sund och långsiktig tanke och ett arbete som i längden kommer att gynna dem alla 

och hela samhället. Detta arbetssätt kräver resurser, det krävs att varje socialsekreterare har 

den tid som behövs för att kunna erbjuda den unge den hjälp som behövs. Det arbetssätt som 

de intervjupersoner vi träffat arbetar på kan i det närmsta beskrivas som empowerment. 

Empowerment handlar om att stärka individiden. Askheim & Starrin (2007) menar att 

begreppet syftar till att hjälpa den som befinner sig i en maktlös situation att ge dem den 

styrka, kraft och makt som krävs för att kunna ta sig ur sin situation. Socialsekreterarna 

strävar i sitt arbete med att ungdomarna ska bli självständiga och att i framtiden ha 

möjligheten att bestämma över sitt eget liv.  
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Tengqvist (2007) menar att de förhållningssätt som är centrala inom empowerment är att alla 

människor ska ges rätt förutsättningar, alla människors lika värde och att synliggöra den 

maktstruktur som finns och säkerställa att de värnar om alla människors lika rätt och värde. 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de upplever sitt jobb som intressant och som otroligt 

givande.  

De beskriver hur de upplever ungdomarna som framtida tillgångar för Sverige och vilken 

potential de har, de visar att de tror på dem. Enligt socialsekreterarna som vi intervjuat 

försöker, genom sitt arbete, överbrygga den skillnad som finns i den sociala ojämlikhet som 

finns i samhället.  

 

Tolk och kulturskillnader som kommunikationsproblem 
Wright (2012) menar att det är nödvändigt att använda tolk för att kunna göra en bedömning 

och planera lämpligt stöd. Enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2014) har det 

framkommit en del kritiska kommentarer från ungdomar gällande synen på hur det är att 

samtala med tolk. Tolkens kompetens är avgörande och när tolkningen inte är korrekt kan det 

ha en stor påverkan på den unge, både nu och en längre tid framåt. Risken vid kontakter med 

myndigheter är att ungdomarnas tillförlitlighet kan uppfattas som sviktande i de fall då de i 

efterhand försöker korrigera någonting som har översatts fel av tolken. Den problematik som 

kan förekomma vid användning av tolk är någonting som även framkom i våra intervjuer då 

samtliga intervjupersoner påpekade vikten av att ha en kompetent tolk. Två av 

intervjupersonerna berättade även hur de i vissa fall fick bryta samtalet för att det fanns 

sådana brister hos tolken att information gick förlorad.   

 

Nilson och Waldemarson (2007) beskriver en filter- och brusmodell, en 

kommunikationsmodell som beskriver de störningar som kan ske mellan avsändare och 

mottagare. I det här fallet är det kommunikationen mellan socialsekreteraren och den unge 

som påverkas negativt av tolken. Nilson och Waldemarson (2007) menar att kanalen handlar 

om på vilket sätt budskapet förmedlas, i det här fallet möts socialsekreterare och ungdom 

ansikte mot ansikte och kroppens olika sinnesorgan utgör den kanal för vilken budskapet 

överförs. Vid användning av tolk finns det med andra ord risk att tonfall och nyanser i det 

som sägs går förlorad. Om socialsekreteraren inte är noga med att se på ungdomen när de 

samtalar finns en risk att information som förmedlas ickeverbalt via kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck missas. De filter i modellen som kan skapa problem eller missar i 

kommunikation är de kulturella skillnader och förutfattade meningar som kan finnas. Här 

finns en risk för kommunikationsproblem oavsett tolkens närvaro eller kompetens då det kan 

röra sig om fördomar som såväl socialsekreterare som den unge har om exempelvis det 

politiska systemet eller deras bakgrund. 

 

I modellen beskrivs av Nilson och Waldemarson (2007) semantiskt brus, vilket innebär att ord 

och begrepp tolkas på olika sätt beroende på exempelvis skilda vanor i språket. Våra 

intervjupersoner menar att den språkkunskap och kunskap om samhället som tolken besitter 

påverkar hur bra kommunikationen fungerar. Den byråkratiska uppfattningen kan även 

analyseras utifrån det semantiska bruset.  
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Utifrån vad som framkommit i intervjuer och i tidigare forskning kan det inledande arbetet 

upplevas som en aning byråkratiskt. Det är mycket dokument som ska bearbetas, dokument 

som ungdomarna inte har någon förståelse för, varken för innehåll eller dess syfte. Mycket av 

handläggarnas tid tycks gå åt till att läsa upp och förklara exempelvis vårdplaner samt att 

informera om hur samhället fungerar.  

Det kan uppstå missförstånd från båda håll vilket kan påverka valet av insats vilket kan 

resultera i att ungdomens behov inte blir tillgodosett. All den information som ges i början är 

någonting som kanske skulle kunna ske i ett senare tillfälle då de lättare kan ta in den.  

 

En annan dimension av filter- och brusmodellen är det Nilson och Waldemarson (2007) kallar 

för psykologiskt brus. Denna typ av brus är enligt författarna oundviklig och syftar till de 

fördomar, psykologiska försvar och den misstänksamhet som gör att budskapet mellan 

sändare och mottagare kan tolkas fel. Det framkommer från en av intervjupersonerna att 

många ensamkommande barn är lite misstänksamma mot myndigheter och har svårt att skilja 

dem åt. Detta kan ibland skapa utmaningar i att få barnens tillit.  

 

I vår studie har vi också sett att det inte bara är användning av tolk som kan skapa 

missförstånd eller misstolkningar. Enligt samtliga intervjupersoner kan kulturskillnader vara 

ett hinder eller en utmaning i kommunikation med ungdomar. Skillnader mellan den unges 

ursprungskultur och den svenska kulturen har vi valt att kalla för kulturskillnader vilket kan 

förstås ur det psykologiska brus som kan uppstå enligt den filter- brusmodell som beskrivs 

ovan. Enligt Backlund et.al (2014) är det till socialsekreterare som jobbar med 

ensamkommande barns fördel att ha ett arbetssätt som är kultursensitivt. Det skapar ömsesidig 

förståelse om bemötandet grundar sig på ödmjukhet och förståelse för olikheter. Backlund 

menar att kulturell ödmjukhet i socialt arbete innebär att ha insikt om vilka svårigheter 

ensamkommande barn har varit med om och hur de tänker och känner. Backlunds påstående 

bekräftas av intervjupersonerna som berättar att de upplever det som problematiskt med 

kulturella skillnader. Skillnader om hur olika samhällen uppfattar kön är något som tas upp i 

intervjuer särskilt när det handlar om att det oftast är yngre kvinnor som jobbar som 

socialsekreterare inom socialtjänsten. Även om ingen av intervjupersonerna hade upplevt 

något problem på detta område är det dock faktorer som kan skapa kommunikationsproblem. 

I enlighet med filter- och brusmodellen kan budskapet förvanskas genom att information 

försvinner såväl som läggs till på grund av fördomar eller genom att tillskriva den andre vissa 

egenskaper, även kallat psykologiskt brus. 

 

Utredning av ensamkommande barn utifrån BBiC 

Backlund et al. (2014) menar att den information som kan inhämtas från föräldrarna är viktig 

för en utförlig och tillförlitlig utredning enligt BBiC (se bilaga 3.). Därför är den utredning 

som görs kring ensamkommande barn inte lika utförliga som på övriga placerade barn och 

ungdomar då det saknas föräldrar. Enligt Socialstyrelsen (2013) är BBiC ett dokument som 

ska finnas som stöd vid utredning av barn och ungas behov. Att detta används även på 

ensamkommande barn har intervjupersonerna lite tankar kring att det skulle kunna finnas en 

bättre anpassad modell.  
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Det kan upplevas som lite problematiskt då BBiC-triangeln som man utreder utifrån är 

uppbyggd kring barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. För 

ensamkommande barn saknas det föräldrar och några av intervjupersoner uppger att föräldrars 

roll kan ersättas av HVB-hem eller familjehem.  

Informationsutbyte på arbetsplatsen 
Att man hela tiden möts av nya utmaningar i arbetet med ensamkommande barn är något alla 

intervjupersoner är eniga om. Detta beror på att klienterna de arbetar med hela tiden varierar 

beroende på vad de har för bakgrund, kultur och språk samt vad de har varit med om. I studier 

av Backlund et al. (2014) önskade många av socialsekreterare för ensamkommande barn mer 

kunskap om andra kulturer för att kunna utöva sina jobb på ett kultursensitivt sätt. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) är det förutom den allmänna kunskapen om arbetet av stor vikt att vara 

medveten om varje individs unika behov i arbetet med människor med utländsk bakgrund. 

Socialstyrelsen nämner vidare att det finns kulturella faktorer som inte alltid är tydliga när 

man pratar om kompetens och verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet. För 

socialsekreterare innebär dessa utmaningar att ingen dag är den andra lik och man kan inte 

alltid förlita sig på arbetsriktlinjer för kunskap om hur man hanterar olika situationer. Det kan 

resultera i osäkerhet vilket innebär att de behöver söka svar från andra eller från sig själva 

utifrån tidigare erfarenheter eller magkänsla. Denna form av kunskap kan jämföras med vad 

Rolf (1991) kallar för tyst kunskap. Rolf beskriver tyst kunskap som en form av osynlig 

personlig kunskap som människor använder sig av för att handla efter eller för att orientera sig 

i samhället. Kunskapsfunktionen i arbetslivet handlar om en persons förmåga att rusta sin 

osynliga kunskap i handlingar eller i informationsutbyte. Det innebär för socialsekreterare att 

kunna använda sig av egna erfarenheter och färdigheter och att kunna hantera sin osäkerhet 

genom att ta vara på tyst kunskap.  

 

Det framkommer från samtliga intervjupersoner att det finns stora brister i förkunskap om 

klinten samt utbildningar som inriktar sig på just ensamkommande barn vilket oftast skapar 

osäkerhet i utredningar. Vid osäkerhet berättade samtliga intervjuperson att det är kollegornas 

stöd som har störst betydelse.  En intervjuperson berättade om hur hon har lärt sig mycket från 

sin mer erfarna kollega och att de har en bra kommunikation. Hon berättar om hur hon utifrån 

detta och det egna intresset i arbetet har utvecklats till att känna sig trygg i de olika situationer 

hon påträffar i sitt arbete.  

 

Vi sitter i samma korridor och det är inga problem att gå in och höra. Vi har en som jobbat längst och hon 

sitter på mycket information. (Intervjuperson 1) 

 

Hon berättade hur hon ibland utgår ifrån sitt eget förnuft och bemöter ensamkommande barn 

som medmänniskor utan att lägga fokus på vad de har varit med om. Enligt Moxnes (1997) 

ger det man lär sig genom erfarenhet kunskap som kan fungera och det påverkas mycket av 

personligt engagemang i det man gör.  

Författaren syftar till att hela människan är involverad och intresserad i det man gör och detta 

påverkar personens förhållningsätt till exempelvis klienten.  
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Enligt Rolf (1991) grundar sig tyst kunskap i den egna personliga förmågan. I en verksamhet 

är dessa osynlig men de existera i verksamhetskultur genom hur medarbetarna kommunicera 

med varandra. Hur betydelsefullt det är med kollegors stöd är något som hela tiden framkom i 

samtliga intervjuer.  

 

Intervjupersonerna berättade om hur de kände en trygghet i vetskapen att de när som helst 

kunde springa in till varandra för kunskapsutbyte. Denna form av utbyte eller ”brainstorming” 

används i båda kommunerna genom ärendehandledning där man sitter i grupper tillsammans 

med en chef eller ärendehandledare. Rolf (1991) pratar om tyst kunskap som ett verktyg i 

problemlösning där magkänsla spela en stor roll.  

Diskussion 
Den här uppsatsen är relevant för socialt arbete då det är ett ämne som idag är väldigt aktuellt. 

Det sker enligt Migrationsverket (2015a) en konstant ökning i mottagandet av asylsökande 

barn vilket gör det viktigt att de insatser som inriktas mot denna grupp är adekvata och att 

socialsekreteraren har rätt verktyg för att kunna arbeta effektivt. Det är viktigt att prioritera 

forskning kring ämnet då socialsekreteraren som handlägger ungdomen behöver ha en 

gedigen grund att stå på vilket kommer gynna utvecklingen för den unge. Socialsekreteraren 

är den som tillvaratar att barnens behov blir tillgodosedda och att de får rätt insats. För att 

barnens behov ska bli tillgodosedda behövs det effektiva arbetsmetoder. Utifrån våra 

frågeställningar framkom att det initialt under utredningen läggs tid på att upprätta en 

vårdplan, denna vårdplan upprättas helt utan förkunskap om barnet och fungerar som ett 

tillfälligt dokument som senare revideras. Frågan väcks härmed om hur effektivt detta 

arbetssätt är. Skulle det fungera att integrera denna rutin senare i arbetet? En reflektion är att 

det kan göra större nytta att initialt lägga den tiden till att lära känna ungdomen och skapa det 

förtroende som krävs för en bra utredning. Samtidigt kan det finnas skäl till att upprätta en 

vårdplan för att underlätta samverkan. Utifrån det som framkommit under våra intervjuer kan 

det kanske finnas skäl att se över och eventuellt omarbeta denna rutin i de kommuner som vi 

gjort intervjuerna så att den bättre lämpar sig för arbetet med ensamkommande barn. Detta 

tror vi skulle ge socialsekreteraren mer tid att bygga på en hållbar relation gentemot 

ungdomen istället.  

 

Vidare visar det sig, utifrån våra frågeställningar kring arbetsförhållande att de i vissa 

situationer upplever arbetet som stressigt. Det som framkom ur materialet var att 

socialsekreterarna kunde uppleva det som ett stresspåslag exempelvis när det rör sig om 

placeringsfrågor. Då arbetet består av ständigt nya uppgifter gällande ensamkommande barn 

och deras rättigheter och behov kan det förekomma osäkerhet. Denna osäkerhet kan grunda 

sig på att många av dessa barn har olika bakgrund vilket skulle kunna bekräfta att arbetet med 

ensamkommande barn är väldigt komplext till sin form. Vid osäkerhet och stressiga 

arbetsförhållande har socialsekreterarna stöd från kollegor och chefer. De upplever detta 

samarbete och stöd som bra. Kan socialsekreterarnas behov av stöd vara en konsekvens av 

deras upplevelse av avsaknad av utbildning och anpassade metoder samt verktyg för att utföra 

arbetet och tillvarata barnens grundläggande behov på ett tillfredsställande sätt.  
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Å andra sidan kan det kanske helt enkelt bero på en genuin arbetsglädje och ett bra 

arbetsklimat? Det kanske kan vara så att handläggarna är närmare och mer familjära i och 

med kommunstorleken. 

 

Fortsättningsvis beskrivs samverkan, utifrån vår frågeställning, som god utifrån 

socialsekreterarens perspektiv. Vi ställer oss dock frågande till samarbetet med skolan och 

dess funktion den fyller för den unge. Backlund et al (2014) menar att skolan är en viktig 

plattform för barnens psykosociala hälsa vilken även skapar struktur och tillhörighet för den 

unge. Vad som kunde utläsas från materialet är att samarbetet däremellan inte är särskilt 

omfattande. Frågan väcks om hur viktigt ett nära och engagerat samarbete skola och 

socialsekreterare emellan är samt hur det skulle kunna gynna såväl utredning som deras 

relation. Sedermera ligger kanske det ansvaret på HVB-hemmet eller på familjehemmet där 

den unge spenderar sin tid. Dock kvarstår det faktum att det är socialsekreteraren tillsammans 

med hemmet där barnet är boendeplacerat som ansvarar för ungdomens möjligheter till goda 

uppväxtförhållande.  

 

De viktigaste resultaten som våra frågeställningar besvarade är de problem och dilemman som 

kan uppstå i ärendehanteringen. De svårigheter som hade störst betydelse var de som uppstod 

i arbetet med tolk samt utredning enligt BBiC. Dessa problemområden kan ha långsiktiga 

konsekvenser för barnen, det kan försvåra socialsekreterarens arbete samt ha konsekvenser för 

samhället.  

 

Att tolken används är nödvändigt för att kunna förmedla information mellan socialsekreterare 

och ensamkommande barn vid beslut och utredningar. Detta menar Wright (2012) vara av stor 

vikt för att den unge ska få rätt insats. Men frågan väcks om hur barnens rätt kommer till tals 

enligt barnkonventionens artikel 12. Socialsekreteraren har enligt barnkonventionen 

skyldighet att se till att barnens rätt att komma till tals efterlevs. Kan socialsekreteraren med 

säkerhet veta om tolken översätter korrekt? Vi ställer oss frågande till om det är barnens bästa 

som prioriteras utifrån barnkonventionens artikel 3 då det kanske kan uppstå ett glapp i 

kommunikationen mellan socialsekreteraren och barnen. Det kan även innebära negativa 

konsekvenser för socialsekreterare vid beslutsfattande då viktig information går förlorad 

vilket kan resultera i fel beslut och fel insats. Vilka känslor kan detta väcka hos 

socialsekreteraren? Vi tror att det finns en risk att detta kan skapa frustration och en sänkt 

arbetsmoral i och med att det som görs inte nödvändigtvis är det rätta. Så vad innebär detta för 

socialsekreteraren? Socialsekreteraren som arbetar med ensamkommande har samma 

förväntningar på sig som övriga handläggare, att inom fyra månader vara färdig med 

utredningen. Kan feltolkning innebära förlängda handläggningstider och i sin tur kanske 

resultera i konsekvenser för ansvarig socialsekreterare och barnen.  

 

Så vilka konsekvenser har ett bristande tolkande för samhället i förlängningen? Användning 

av tolk tror vi också kan innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Det kan leda till ökade kostnader i form av ökade personalkostnader då utredningen tar lägre 

tid och möten måste bokas om till följd av felaktig tolkning.  
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Kan det även innebära ökade kostnader för samhället på sikt i form av ökad arbetslöshet, 

missbruk, kriminalitet och segregering? Vi tror att detta kan öka känslan av “vi” och “dom” 

och förhindra att ungdomarna uppnår sin fulla potential. 

 

En annan viktig slutsats vi drog utifrån vårt resultat är de brister som finns vid användningen 

av BBiC som verktyg vid utredning. Att arbeta utifrån BBiC är inte optimalt eftersom 

modellen inte är anpassad för ensamkommande barn. Hur kan man utreda familjens bakgrund 

och situation? Föräldrarna, en viktig aspekt i verktyget, saknas helt för dessa ungdomar. 

Backlund et al. (2014) menar att föräldrarna är en viktig bit för en säker och utförlig 

utredning. Vi tror att det kan finnas en risk att för stort ansvar läggs på barnet när det handlar 

att inhämta denna kunskap. Det är mycket som inte är relevant för barnen och många begrepp 

är av stark västerländsk karaktär. Vad innebär identitet för ett barn som vuxit upp i ett 

kollektivistiskt samhälle? Vi ställer oss frågande till vikten av att utreda dimensioner i livet 

som dessa ungdomar inte kan identifiera sig med. Detta bekräftas av Rasmussen, Hyvönen, 

Nygren & Khoo (2010) som påpekar vikten av att se barnens behov i ljuset av deras bakgrund 

och individuella behov. Vi tror att det kan vara viktigt med ett bättre anpassat verktyg för 

socialsekreterarna. Kohli & Mather (2003) menar att det är viktigt att se barnen som en 

komplex grupp bestående av enskilda individer med olika behov och föreställningar om livet. 

 

Finns det en risk med att behandla HVB-hemmen och familjehemmen som en förälder och ha 

förväntningar på att de skulle kunna uppfylla samma behov? Vanligtvis utreds det om 

behoven tillgodoses av vårdnadshavaren men vem är det som avgör om behoven är 

tillgodosedda eller ej vid en placering av ensamkommande barn? Då både HVB-hemmen och 

familjehemmen står under kommunens regi tror vi att det kan finnas en risk för en 

intressekonflikt där det är svårt för socialtjänsten att hålla sig opartisk i sin bedömning av 

föräldraförmågan utifrån BBiC. Vi tror att antingen ta fram ett nytt dokument eller omarbeta 

BBiC så att det är lättare att tillämpa i deras arbete skulle vara en tillgång för såväl 

ungdomarna som för socialsekreterarna. Det är av största vikt att rätt information 

framkommer för att kunna ge rätt insats, någonting som kan äventyras genom en inkomplett 

utredning enligt BBiC. 

 

Vår reflektion kring detta är att utredningen inte blir fullt så omfattande och korrekt som det 

skulle behövas. För att underlätta och effektivisera arbetet kanske det vore idé att arbeta fram 

en metod, framtagen enbart för ensamkommande barn. Det finns en risk i utredning enligt 

BBiC där tolken används att det är tolkens ord snarare än barnens som får mest fokus. Då 

tolken är den som avgör vilken information som ska framföras blir det dennes ord som blir 

vägledande vid en utredning. Härmed är det av yttersta vikt att socialsekreteraren är lyhörd, 

någonting som samtliga av våra intervjupersoner visade tydligt att de är. 

 

Avslutningsvis tycker vi att det är viktigt att tillvarata och lägga fokus på socialsekreterarnas 

arbetsförhållande och rusta dem för att kunna ge de ensamkommande barnen en bra grund att 

stå på. Mycket pekar på att rätt insats i tid hjälper till att undvika sociala problem senare i 

livet.  
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Bilaga 1. Introduktionsbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter på socionomprogrammet som nu skriver vår kandidatuppsats. 

Vi har valt att skriva om ensamkommande flyktingbarn ur socialarbetarens perspektiv och 

skulle nu behöva komma i kontakt med några av socialsekreterarna på enheten för att 

genomföra intervjuer. 

 

Dessa intervjuer skulle vara önskvärt att genomföra under mitten av mars månad. 

 

Syftet med intervjuerna och vår uppsats är att undersöka arbetsförhållanden och 

arbetsrutiner för socialsekreterare som jobbar med ensamkommande flyktingbarn inom XXX 

kommun. 

 

Frågeställningar som vi har i nuläget är: 

* Vilken/ hur mycket information får de från migrationsverket innan de ta emot ett barn dvs. 

vilka förkunskap de har om barnen bakgrund och behov? 

* Hur lång tid har socialsekreteraren på sig att handlägga ärende inför en placering? 

* Hur ser deras arbetsbelastning ut? 

* Hur ser ansvarsfördelning ut mellan socialtjänsten och andra myndigheter? 

 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde hjälpa oss att komma i kontakt med handläggare, det 

vill säga deras kontaktuppgifter, som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Sandra Gunnarsson & Saru Gafvelin 

 

Vid frågor når du oss på: 

 

XXX@gmail.com 

  

mailto:XXX@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide  
 

Inledning  

1. Hur länge har du jobbat inom området?  

2. Hur länge har du jobbat just här?  

3. Varför har du valt detta område?  

4. Vad har du för tidigare erfarenheter?  

 

Samverkan  

1. Vilken/ hur mycket information får ni från Migrationsverket innan ni tar emot ett barn dvs. 

vilken förkunskap ni har om barnens bakgrund och behov?  

2. Hur samarbetar ni på avdelningen?  

3. Vilka samarbetar ni med? Vem ansvarar för vad? 

 

Arbetsförhållande  

1. Hur lång tid har du på dig att handlägga ärende inför en placering? Hur ser mottagandet 

ut?         

2. Hur upplever du ditt handlingsutrymme? 

3. Har du varit med om en situation där du kände dig osäker? Berätta mer? 

4. Vad i jobbet kan du uppleva som särskilt problematiskt eller jobbigt? 

5. Vad får du som stöd för att kunna klara dina arbetsuppgifter?  

6. Hur gör du för att separera arbetet från privatlivet?   

7. Vad är det mest givande med arbetet? 

 

Möte med barnet 

1. Hur effektivt är kommunikation med tolk?  

2. Finns det några fördomar eller stereotyper som kan påverka mötet?  

3. Upplever du att kulturskillnaden påverkar handläggningen av EKB? I sådana fall hur? 

4. Hur påverkas du av de erfarenheter barnen berättar om sitt förflutna? 

5. Hur går åldersbedömning till? Vem gör den? 

6. Finns det någonting som kan upplevas som problematiskt i mötet med barnet?  

7. Kan du reflektera över vilka möjligheter eller begränsningar du har stött på. 

 

Övrigt 

Har du något övrigt att fråga/tillägga? 

Finns det någonting som du vill ska framkomma som vi inte har frågat om? 
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Bilaga 3. BBiC-triangel 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Socialstyrelsen (2015b) 

 


