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Sammanfattning  
 
På grund av den förvärrade krigssituationen i Syrien under 2015 har invandringen till Europa 
i allmänhet och Sverige i synnerhet ökat avsevärt (UNHCR, 2015). En stor grupp av dem som 
sökt sig till Sverige i hopp om ett nytt liv är ensamkommande barn. Barnen och arbetet kring 
dem föranleder en ökad arbetsbelastning på de svenska kommunerna till vilka barnen kommer 
och enligt lag har rätt att tas om hand.  
 
Arbetet med ensamkommande barn är komplext. Den största delen av de ensamkommande 
barnen är pojkar i övre tonåren som tagit sig till Sverige på ett ofta svårt och krävande sätt. 
Många gånger med svåra mentala trauman som följd vilka utvecklar överlevnadsstrategier 
som försvårar livsanpassningen till det svenska samhället. Barnens psykiska hälsostatus 
påverkar även om de anammar den hjälp och den vård de erbjuds vid ankomst till den nya 
hemkommunen. Komplexiteten i samarbetet mellan flertalet myndigheter och kommunen 
försvårar även arbetet för kommunens socialtjänstemän.  
 
Denna studies syfte är att få en djupare förståelse för hur Nacka Kommun arbetar med 
ensamkommande barn samt att lyfta fram vilka svårigheter som socialsekreterare har i sitt 
arbete med ensamkommande barn. Studiens resultat baseras på intervjuer med tre 
socialsekreterare anställda vid avdelningen för Integration och flyktingmottagande på Nacka 
kommun. Respondenternas svar har därefter analyserats/jämförts med tidigare forskning på 
området.  
 
Studiens resultat beskriver att det är till en fördel om socialsekreterarna har erfarenhet av att 
arbeta inom Socialtjänsten med barn och ungdomar. Då det bidrar till en förståelse för hur 
man ska arbeta för att nå de ungas behov i from av stöd och omsorg, men även sociala 
relationer. Svårigheter som socialsekreterarna dagligen arbetar med, är de ensamkommande 
barnens psykiska ohälsa, då de fortfarande lever men en överlevnadsstrategi, något som 
ibland kan resultera i en destruktivitet. Stora delar av de vårdinsatser som ges för att behandla 
barnets psykiska ohälsa accepteras inte av det individuella barnet. Det har resulterat i att 
socialsekreterarna får arbeta med andra metoder än planerat för att barnet ska få en så positiv 
personlig utveckling som möjligt för att utveckla ett gott liv i Sverige. 
 
 
 
Nyckelord: Ensamkommande barn, Socialsekreterare, Behov, Handlingsutrymme, 
Svårigheter, HVB-hem, Psykisk ohälsa. 



	

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.2 Ansvarsinstanser ............................................................................................................................ 3 
1.3 Nacka Kommun ............................................................................................................................. 4 
1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 6 
1.4 Frågeställningar ............................................................................................................................. 6 

2. Bakgrund .............................................................................................................................. 6 
2.1 Boendeförhållanden ....................................................................................................................... 7 

3. Forskningsbakgrund ........................................................................................................... 7 
4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................. 9 

5. Metodval ............................................................................................................................. 10 
5.1 Urval ............................................................................................................................................ 10 
5.2 Sökmotorer och sökord ................................................................................................................ 10 
5.3 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 10 
5.4 Genomförande ............................................................................................................................. 11 
5.5 Etiska överväganden .................................................................................................................... 11 
5.6 Tillförlitlighet och överförbarhet ................................................................................................. 12 

6. Resultat ............................................................................................................................... 14 
6.1 Presentation av respondenterna ................................................................................................... 14 
6.2 Tillvägagångsätt för handläggning .............................................................................................. 14 
6.3 Handlingsutrymme ...................................................................................................................... 15 
6.4 Metoder och behandling .............................................................................................................. 17 
6.5 HVB-hem .................................................................................................................................... 17 
6.6 Svårigheter som socialsekreterarna möter ................................................................................... 18 

7. Diskussion ........................................................................................................................... 19 
7.1 Psykisk ohälsa ............................................................................................................................. 19 
7.2 Samverkan ................................................................................................................................... 20 

8. Sammanfattning ................................................................................................................. 22 
9. Slutsats ................................................................................................................................ 22 

Referenslista ........................................................................................................................... 24 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 27 

Kodningsmall .................................................................................................................................... 27 
Bilaga 2 .................................................................................................................................... 30 

Missivbrev ......................................................................................................................................... 30 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 31 

Intervjuguide ...................................................................................................................................... 31 
Bilaga 4 .................................................................................................................................... 32 

Lagar och lagrum ............................................................................................................................... 32 
 



	 1	

1. Inledning  

De senaste åren har media rapporterat om den pågående flyktingkrisen då människor flyr sina 
hemländer från krig, våld, konflikter och missförhållande av mänskliga rättigheter. År 2014 
rapporterade UNHCR, FN:s flyktingorgan, att ca 60 miljoner människor befann sig på flykt. 
Av dess uppskattas mer än hälften vara barn. Sedan år 2011 har den främsta orsaken till 
flyktingströmmarna varit kriget i Syrien. Under de två senaste åren har det i genomsnitt flytt 
42 500 människor per dag vilket är en fyrfaldig ökning på bara fyra år (UNHCR, 2015). 

UNHCR (2015) beskriver ensamkommande barn som den mest utsatta flyktinggruppen och 
risken att drabbas av psykisk ohälsa inom denna grupp anses stor. Många av barnen har 
upplevt krig, våld och/eller förlust av familjemedlemmar (ibid.). Denna grupp av barn 
utvecklar psykisk ohälsa i betydligt högre grad jämfört med barn som kommer till det nya 
landet med sina föräldrar. Den främsta orsaken till den psykiska ohälsan är traumatisk stress 
(Jensen, Fjermestad, Granly & Wilhelmsen, 2015). Forskning som jämfört ensamkommande 
barn med barn som anländer med sina föräldrar visade att diagnosen posttraumatiskt 
stressyndrom är mer frekventa hos de ensamkommande barnen (Wiese och Burhorst, 2007). 
En av anledningarna till att dessa barn i högre utsträckning utvecklar psykisk ohälsa är att de 
löper högre risk för att utsättas för fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp. Den 
psykiska ohälsan resulterar vanligtvis i att barnen utvecklar ångest, depression, får inlärnings- 
och anpassningssvårigheter, men även somatiska besvär (Ibid). 
	
Under hösten år 2015 ökade antalet ensamkommande barn till Sverige. Majoriteten av barnen 
som befinner sig på flykt kommer från Afghanistan men även från Syrien, Somalia och 
Eritrea. Gemensamt för barnen är att de strävar efter en chans till trygghet, önskan om 
utbildning och ett bättre liv (Socialstyrelsen, 2015). Det är respektive kommuns socialtjänsts 
ansvar att barnet ska få ett boende, en god man och skolgång (Socialstyrelsen, 2013). 
Socialsekreterarna ska arbeta med varje barn individuellt och utforma handläggningen utifrån 
barnets individuella behov, samtidigt som de ska ta hänsyn till Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer, svenska lagar och etiska normer (Ibid).  
 
Jag har valt att studera Nacka kommun, då det är en spännande kommun att följa då de har 
genomgått en stor förändring i sitt arbete men nyanlända. I en sammanfattande statusrapport 
om Nacka Kommuns mottagande av nyanlända och ensamkommande barn för år 2015 
redovisades att kommunen tog emot 305 ensamkommande barn. Idag (2016) ansvarar 
kommunen för totalt 350 ensamkommande barn (Nacka kommun, 2016). Nacka kommun tog 
emot näst flest ensamkommande barn av alla kommuner inom Stockholms län. Enbart 
Stockholms stad tog emot fler. Om man ser till mottagandet i relation till kommunernas 
befolkningsantal i Stockholms län har Täby och Danderyd tilldelats störst antal nyanlända 
därefter Nacka, Lidingö, Tyresö och Värmdö (Ibid). Mottagandet har inneburit en stor 
omställning för Nacka Kommun som historiskt sätt varit en av de kommuner inom 
Stockholms län som tagit emot minst antal nyanlända. I rapporten kan man se att det finns ett 
visst dåligt samvete kring hur arbetet med de ensamkommande barnen tidigare har 
genomförts. Kommunen beskriver att man nu avser utveckla ett bra tillvägagångsätt för 
mottagandet samt fortsätta vara en av de kommuner som tar emot flest nyanlända och ger dem 
möjligheten att starta ett bra liv i Sverige. Man avser under 2016 att bl.a. rekrytera mer 
personal som har erfarenhet och kunskap kring arbetet med ensamkommande barn och 
ungdomar (Ibid.). Denna studie kommer bland annat att undersöka hur socialsekreterarna på 
Nacka Kommun arbetar med handlingsutrymmet för att tillgodose barnets individuella behov 
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samtidigt som man hela tiden måste ta beslut baserat på evidens. Studien behandlar även den 
komplexa debatten angående gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme, då den kan ses utifrån 
olika perspektiv. Gräsrotsbyråkraterna är tillgivna ett handlingsutrymme för att kunna arbeta 
med klienten efter hens individuella behov, samtidigt som de är styrda av lagar och riktlinjer 
samt att de beslut som tas ska främjar organisationens intresse (Johansson, 2007).  
 
Studien avser även belysa problematik och svårigheter som förekommer vid mottagandet av 
ensamkommande barn. Detta med bakgrund mot att ensamkommande barn ofta är i särskilt 
behov av stöd under etableringsperioden (Wiese och Burhorst 2007). Kommunens utveckling 
kring arbetet med de ensamkommande barnen är i sin linda vilket kom att påverka studiens 
innehåll och riktning. Bland annat håller man för närvarande på att renovera ett antal lokaler 
som ska blir HVB-hem samt rekryterar fler familjehemslösningar. Man arbetar även med att 
utveckla riktlinjer för samhällsanpassning samt kunskapskartläggning för att på ett effektivt 
sätt acklimatisera barnen till det svenska samhället (Nacka kommun, 2016). 

Socialstyrelsens definition av ensamkommande barns behov 
 
I Socialstyrelsens rapport Ensamkommande barns och ungas behov - En kartläggning (2013) 
belyser de tre grundläggande behov hos dessa barn. De är i behov av att känna trygghet, 
tillhörighet och socialt sammanhang i sin nya miljö. Det ligger i socialsekreterarens uppgift 
att tillgodose förutsättningarna för att behoven ska kunna uppfyllas. Det är även viktigt att 
socialsekreteraren har en förståelse för barnets bakgrund och kultur då det kan finnas 
underliggande tankar kring förväntningar på kön och klass (Socialstyrelsen, 2013). 

Samhällets skyldighet att tillhandahålla nämnda behov stöds även av lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. och lagen (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn (se bilaga 4). Ytterliga behov som ska tillhandhållas är undervisning och tillgång till 
hälso- och sjukvård. Detta stöds i lagrummen Skollagen (2010:800) och lagen (2008:344) om 
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl (se bilaga 4).  

”Det är viktigt att ett ensamkommande barn får sina olika behov tillgodosedda. Samhällets 
stödinsatser ska ge barnen och ungdomarna möjligheten att utbilda sig, leva trygga liv, 
återknyta kontakter med nära och kära i andra länder samt knyta an till personer i det nya 
landet” (Socialstyrelsen, 2013. Sid 11).  
Enligt Socialstyrelsen (2013) riktlinjer kan socialtjänsten med fördel arbeta utifrån att erbjuda 
det ensamkommande barnet följande - Praktisk assistans, terapeutisk omsorg och socialt 
sammanhang.  
’Praktisk assistans’– innebär att barnet ska navigeras i Sveriges välfärd. Barnet har rätt att 
få rätt hjälp med ekonomiska och judiska belägenheter, skolgång och/eller asylfrågor. 
’Terapeutisk omsorg’ – barnet ska erbjudas terapi för att kunna förena nuet med det som varit.  
’Socialt sammanhang’ – ge barnet stöd att träda in i den nya sociala kontexten. Detta görs 
genom att barnet får gå i skolan och deltaga i fritidsaktiviteter. Det handlar också om att ge 
förutsättningar för barnet att ta del av den svenska kulturen men även att bibehålla sin egen 
kultur genom att fira högtider och ha kontakt med anhöriga i sitt hemland (Ibid).  
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1.2 Ansvarsinstanser 
 
Socialstyrelsens rekommendationer angående ensamkommande barns psykiska ohälsa  
 
Socialstyrelsen betonar vikten av att vid ett tidigt skede vid ankomst till Sverige ge barnen 
psykiatrisk behandling. Som tidigare nämnts är det, enligt Socialstyrelsen, vanligt att barn 
som är under pågående asylprocess ofta påvisar försämrad psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 
2013).  
 
Det finns än så länge bristande forskning om vilka tillvägagångsätt som är effektiva att 
använda för att förebygga psykiskt ohälsa hos dessa barn.	Något som innebär en stor 
utmaning för BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) vid arbetet med att anpassa rätt vård. 
Vanligtvis avvaktar socialtjänsten i ankomstkommunen med att implementera en vårdform 
tills dess att barnet tillgivits en vistelsekommun. Istället fokuseras hjälpen till att stödja barnet 
med primär trygghet och omsorg. Enligt Socialstyrelsen kan detta innebära försämrat tillstånd 
för barnet hälsa, då vård och terapi erbjuds för sent (Ibid). 	
	
Ensamkommande barnen mår bäst av en strukturerad vardag med rutiner. Socialstyrelsen 
(2013) betonar skolans betydande roll. Skolan skapar inte bara vardagliga rutinerna utan ger 
även barnen en normaliserande och trygg miljö att vistas i. Barn som får möjlighet att gå i 
skolan i väntan på ett asylbesked har visat ett förbättrat välmående (Ibid).  
 
Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att arbeta med ”narrativ gruppintervention” 
som är en terapiform som fokuserar på att bearbeta svåra minnen tillsammans i grupp. Man 
arbetar exempelvis med olika andningstekniker och avslappningsövningar vilka avser hjälpa 
barnen att hantera och reagera på känslor på rätt sätt (Ibid).   
 
Migrationsverket  
 
Tidigare kallades Migrationsverket för Invandrarverket och fungerade då som en central 
förvaltningsmyndighet som startades år 1969. Initialt arbetade man med frågor rörande 
invandring, flyktingar och medborgarskap. Idag arbetar man även med att besluta om 
medborgarskap, uppehållstillstånd och behandling av asylansökningar. Migrationsverket 
avser även vara behjälpliga de flyktingar som frivilligt vill återvända till deras hemländer. 
Migrationsverket har i nuläget sex regionskontor och lyder under Justitiedepartementet. Högst 
ansvarig på Migrationsverket är dess generaldirektör. (Nationalencyklopedin) 
 
Migrationsverket har en betydande roll i arbetet med ensamkommande barn. När barnet ger 
sig till känna i Sverige startar Migrationsverket en asylprocess och tilldelar barnet en 
förordnat offentligt biträde. Migrationsverket ansvarar även för att tillhandhålla uppgifter till 
landstinget om barnet så att denne kan få rätt till sjukvård enligt 2§ förordningen (2008:347) 
om hälso- och sjukvård åt asylsökande (Se bilaga 4). Om barnet får avslag på sin asylansökan 
ansvarar Migrationsverket för att barnet på ett tryggt sätt ska kunna återvända till sitt 
hemland. (Socialstyrelsen, 2013) 
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I Migrationsverkets uppgifter återfinns också ett ansvar för att teckna avtal med kommunerna 
och placera ut ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn med PUT 
(permanent uppehållstillstånd). Kommunerna blir tilldelade barn som de ha resurser för att ta 
emot i form av boende- och skolplatser. Migrationsverket fattar även beslut om de statliga 
ersättningarna kommunerna ska få (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Socialtjänsten  
	
Kommunens socialtjänst arbetar med handläggningen av de ensamkommande barn som 
kommunen i fråga blivit tilldelade. Primärt avser socialtjänsten tillfredsställa barnens behov 
så som exempelvis boende, ekonomiskt bistånd, skolgång etc. Socialtjänsten ansvarar för att 
deras insatser stöds av Socialtjänstlagen (bilaga 4) och de nationella riktlinjer som 
Socialstyrelsen tilldelat kommunerna (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Socialsekreteraren avses arbeta med barnet efter normaliseringsprincipen vilken innebär att 
alla barn ska behandlas lika. Barnen ska erhålla samma vård, omsorg och rättigheter samt ha 
samma förutsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt. Socialsekreterarens måste därför 
skapa sig en professionell personlig uppfattning om det enskilda barnets behov och genom det 
fastställa vad som anses vara lämpligast för de enskilda barnet (Ibid).   
 
Vid allt socialt arbete som inkluderar barn ska socialtjänstens arbete utgå ifrån 
barnperspektivet där arbetet alltid baseras på vad som är bäst för barnet. Barnperspektivet är 
kopplat till FN:s konvention om barns rättigheter (även kallat barnkonventionen). 
Socialstyrelsen betonar betydelsen av att socialsekreterare ska ha förståelse för det 
ensamkommande barnets specifika behov. Socialsekreterarna rekommenderas även att arbeta 
utifrån ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att socialsekreteraren alltid måste vara 
medveten om och synliggöra situationer som kan innebära att barnet diskrimineras utifrån 
samhället sociala strukturer och maktrelationer baserat på ursprung, kön och klass 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
 
 1.3 Nacka Kommun 
 
 Nacka kommuns arbete med ensamkommande barn 
 
Sveriges samtliga 290 kommuner har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot 
ensamkommande barn. Det finns, för närvarande, en överenskommelse om cirka 10 000 
platser för ensamkommande barn. Enligt Nacka kommun tog man under år 2015 emot 305 
ensamkommande barn, varav 300 var asylsökande (Nacka kommun, 2016).  
 
En minskning av antalet ensamkommande barn har dock påvisats under början av 2016 vilket 
innebär att kommunen just nu har möjlighet att arbeta med förbättringar kring exempelvis 
boendelösningar för redan placerade barn samt proaktivt förbereda för nya placeringar. 
Kommunen har även bestämt att man numer inte avser arbeta med tillfälliga boendelösningar 
utan istället arbeta utifrån modeller för både lång- och kortsiktiga lösningar. Avsikten är också 
att utöka antalet HVB-boenden samt fokusera på hög kvalité på familjehemmen. (Nacka 
kommun, 2016)  
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Nacka kommuns riktlinjer och arbetsmodeller för arbetet med ensamkommande barn 
 
Nacka kommuns socialsekreterare arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för att säkerställa att 
samtliga individer får lika behandling i sin enskilda handläggningsprocess. Riktlinjerna ämnar 
fungera som stöd för socialsekreteraren och den individuella prövningen som görs av varje 
enskilt barns ärende ska härröra till att alla barn ges samma behandling och förutsättningar. 
Nacka Kommuns socialsekreterare ska alltid arbeta utifrån BBIC-modellen som står för att 
”barnets behov i centrum” alltid ska premieras. (Nacka kommun, 2015) 
  
Nacka kommuns riktlinjer innefattar även att handläggningstiden för ett ärende med ett 
ensamkommande barn max får ta fyra månader samt att barnets situation regelbundet ska 
följas upp. Vidare finns likaså tydliga rekommendationer för boendeplaceringsförfarandet. 
Barn under 13 år ska inte placeras ensamma på ett HVB-boende utan ska primärt placeras i ett 
familjehem. Alla boendebeslut avses också tas i enlighet med BBIC-modellen. (Ibid) 
 
Nacka kommuns användning av BBIC som metod 
	
Nacka Kommun är en BBIC-certifierad kommun och använder sig av modellen i all form av 
arbete med barn och ungdomar. Modellen ”Barnets behov i centrum” är framtagen av 
Socialstyrelsen tillsammans med forskare inom socialt arbete med inriktning på barn. Om 
svenska kommuner, på liknande sätt, arbetar med och utifrån BBIC ges vardera barn 
likvärdiga chanser och möjligheter oavsett hemmahörande kommun. Modellen avser även 
skapa en förenklad bild av barnet utifrån ett helhetsperspektiv. (Socialstyrelsen, 2015) 

När socialnämnderna tillämpar modellen vid arbete inom barn-och ungdomsomsorg ses det 
som en garanti att all personal arbetar på samma sätt och att de tillvägagångsättet verifierar att 
socialsekreterare arbetar på basis av evidens. För att en kommun ska bli en BBIC-certifierad 
kommun måste de anställda gå en utbildning som ges av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 
2015).  

Modellen är baserad på BBIC-triangeln, de tre sidorna omfamnar barnets mänskliga behov 
som ska tas hänsyn till vid beslut berörande barnet. Genom att finna en balans mellan de tre 
sidorna ställs barnets behov i centrum i relation till föräldrarnas förmåga och med de 
förutsättningar de har. Utifrån det kan en bedömning göras om vilka behov som finns och 
vilka åtgärder som ska sättas in (Socialstyrelsen, 2015). 

Dock finns det en pågående debatt om BBIC-modellens kvalifikation och funktion och vissa 
kommuner har valt att inte använda sig av modellens arbetssätt. Kritikerna påpekar att BBIC 
bidrar till hög ärendebelastning, oklarheter kring vilka instanser som avser ansvara för 
enskilda moment samt en hög administrativ belastning vars syfte kritikerna inte kan motivera. 
Kommuner som implementerat modellen påtalar dock att modellen på ett tydligt sätt 
säkerställer att allt arbete utförs med bakgrund mot evidens och legitimitet samt att modellen 
ständigt skapar reflektion kring handläggningsprocessen som annars uteblivit (Skillmar, 
2012). 
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1.3 Syfte 
	
Att få en djupare förståelse för hur Socialsekreterarna på Nacka kommun arbetar med 
ensamkommande barn, samt lyfta fram vilka svårigheter som de möter i sitt arbete.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
På vilka sätt handlägger socialsekreteraren ett ärende med ensamkommande barn så att 
barnens behov tillgodoses? 
 
Hur samverkar socialtjänsten och andra verksamheter med arbetet för ensamkommande 
barn?   

Vilka svårigheter finns i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar och hur påverkar 
det socialarbetares arbetssituation?  

2. Bakgrund 
 
I kommande kapitel beskrivs viktiga begrepp och kontexter som studien behandlar, dessa 
förekommer även frekvent i socialsekreterarnas dagliga arbete med ensamkommande barn.    
 
Begreppet flykting innebär att en person som på grund av ursprung, nationalitet, politisk 
uppfattning eller på grund av sin religiösa tro flyr sitt hemland. Förklaringen benämns i FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR) Genèvekonvention som framställdes år 1951. Konventionen 
innefattar de rättigheter som en människa har som befinner sig på flykt. Flyktingar genomgår 
en individuell prövning för att fastställa att individen uppfyller kraven för att definieras som 
flykting. Att inneha ett flyktingskap innebär att personen har rätt att ta del av ett annat lands 
välfärd och ska likställas med landets övriga medborgarna. De har även rätten till utbildning, 
bostad och att ta del av arbetsmarknaden (Nationalencyklopedin, 2016).  
 
Definitionen av ett ensamkommande barn är enligt 1 § femte stycket lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. en beteckning för barn som är under 18 år, som vid 
ankomsten till det nya landet är skilda från sina föräldrar eller som efter ankomsten saknar en 
sådan ställföreträdare. Det är främst Socialtjänstens ansvar att ge barnet individuellt stöd och 
utveckling. Barnet har samma rättigheter som svenska barn till utbildning, hälso- och sjukvård 
samt tandvård som barnet behöver (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Ordet ”Asyl” innebär fristad. Om en person söker asyl betyder det att individen avser ta skydd 
i ett annat land som inte är dennes hemland. En ”asylprocess” avser den process individen 
genomgår för att erhålla ett avgörande beslut om asyl. Detta beslut tas av Migrationsverket. 
Begreppet ”asylsökande” innebär att en individ ansökt om att få asyl i ett land men ännu inte 
mottagit ett beslut i ärendet (Migrationsverket, 2014).  
 
Ett offentligt biträde är en verksam jurist eller advokat som hjälper den nyanlända med 
juridiska dokument exempelvis ansökan om asyl (Migrationsverket, 2016). En individ som är 
omyndig och saknar en vårdnadshavare blir tilldelad en god man. En god man ska hjälpa 
individen med de ekonomiska och juridiska delarna och bevaka dennes rätt och förvalta 
dennes egendom. Gällande ensamkommande barn ska även en god man finnas vid barnets 
sida i kontakten med Migrationsverket (Migrationsverket, 2014).  



	 7	

 
Ankomstkommun är den kommun som barnen anländer till vid ankomsten till Sverige, när 
barnet gett sig tillkänna inför en myndighet har kommunen där barnet befinner sig 
huvudansvaret för barnet. Ankomstkommunen ansvarar för att det ensamkommande barnet 
får boende och prövning till bistånd till dess att Migrationsverket har bestämt vilken kommun 
barnet ska tillhöra. När ankomstskommunen får information om att ett ensamkommande barn 
befinner sig i kommunen har de det primära ansvaret att tillgodose ett tillförlitligt boende i 
enlighet med 11 kap 1§ SoL (Se bilaga 4) (Migrationsverket, 2013).  
 
Vistelsekommun är den kommun som barnet har tillgivits av Migrationsverket. Denna 
kommun har ingått avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn och har 
ansvaret för att barnet får de stöd som föreskrivs i 2 kap. 1 § SoL (Se bilaga 4). Kommunen 
ansvarar för att barnet får en boendeplaceringen hos ett HVB-hem, familjehem eller speciella 
hem för ensamkommande barn. Socialtjänsten i vistelsekommunen ansvarar för att utreda 
barnets behov och/eller om barnet behöver speciellt stöd eller skydd. Kommunen tar del av de 
förarbete som Migrationsverket har arbetat fram (Socialstyrelsen, 2013). 
 
2.1 Boendeförhållanden  
Ett ensamkommande barn kan bo i olika typer av boenden. Vanligtvis placeras barn som är 
under 18 år på ett HVB-boende eller i ett familjehem. I dagsläget placeras majoriteten av de 
ensamkommande barnen på HVB-boenden. Ifall omplaceringen av ett barn är aktuellt ska 
Socialtjänsten utgå från SoL 11 kap. 1 § (Se bilaga 4) som belyser att vidare insatser ska ske 
om barnet står i risk för att utsättas för missförhållanden. (Socialstyrelsen, 2013)   
 
HVB-boende ’Hem för vård eller boende’ är en institution inom socialtjänsten där främst barn 
och unga bor som har sociala problem eller missbrukarproblem. Hemmet ska ge den enskilda 
individen trygghet, stöd, omvårdnad och eventuell behandling. HVB-boenden bedrivs av 
landstingen eller kommunen, men kan även bedrivas av företag med särskilt tillstånd. Om ett 
HVB-hem bedrivs av en ickestatlig instans ska boendet ha tillstånd från länsstyrelsen 
(Nationalencyklopedin, 2016).  
 
Familjehem är ett enskild hem som på uppdrag av Socialtjänsten eller landstinget tar emot ett 
barn som på olika omständigheter inte kan bo i sitt egna hem. Familjehemmet ska ge barnet 
omvårdnad samt en trygg och stabil tillvaro. Om ett barn placeras i ett familjehem måste 
boendet alltid utredas utifrån Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:11) som ser till 
hemmets möjlighet att kontinuerligt tillgodose barnet med trygghet och säkerhet, och utifrån 
de riktlinjer bestämma om familjehemmet har kapacitet att ta emot det enskilda barnet 
(Socialstyrelsen, 2013). 

3. Forskningsbakgrund 

Studier om arbetet med ensamkommande barn ur ett socialtjänstemannaperspektiv är 
begränsat. Den forskning som finns fokuserar mer på de ensamkommande barnens psykiska 
ohälsa (Backlund et.al 2014).  

Enligt tidigare forskning är traumatiska upplevelser från krig och, den oftast, svåra resan till 
det nya landet den främsta anledningen till ensamkommande barns psykiska ohälsa. Den 
psykiska påfrestningen av att inte få stöd av en förälder under den tiden ökar ohälsan 
ytterligare. Att barnet får tillgång till terapeutisk vård är av stor betydelse för att främja 
barnets hälsa och utveckling (Backlund et.al 2014). Wade et.al (2005) belyser att barnets ålder 
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är av stor relevans för hur de besvarar den vård som ges. De menar att äldre barn oftast har 
svårare att acklimatisera sig till den nya miljön och ta till sig de insatser som socialarbetarna 
erbjuder. Samma forskarteam påvisar även att äldre barn, i regel, erhåller mindre stöd och 
insatser än yngre barn vilket kan leda till skolavhopp samt ytterligare svårigheter att 
acklimatisera sig och skapa relationer i det nya samhället. Wade et.al (2005) förklarar att 
ensamkommande barn bör vid ett tidigt skede vid ankomsten till det nya landet ges möjlighet 
att skapa sociala nätverk genom exempelvis skolgång och eftermiddagsaktiviteter vilket 
påvisats öka det allmänna välbefinnandet hos barnen då det minskar känslan av utanförskap 
och bidrar till ökad normalisering.  

Backlund et.al. (2014) beskriver att ensamkommande barn tar till sig insatser på bästa sätt när 
arbetet utförs av ett och samma team och insatserna är individuellt anpassade för barnet. En 
viktig faktor för att det ensamkommande barnet ska få en gynnsam utveckling är att hen får 
kontinuerliga terapeutiska insatser som behandlar tidigare trauman samt att det skapas 
möjligheter för barnet att skapa sociala relationer. Socialarbetaren bör kontinuerligt stödja 
barnet och regelbundet följa upp barnets utveckling. Nackdelen med den typen av stödinsats 
är att terapeutisk vård ofta kan vara kostsam samtidigt som många barn har svårt att acceptera 
att de behöver den terapeutiska vården (Ibid).  

I en studie om mottagandet av ensamkommande barn i Göteborgsregionen belyser forskarna 
den komplexa situation som ett asylsökande barn ofta befinner sig i (Stretmo & Melander, 
2013). Asylprocessen ses som mycket mentalt påfrestande, speciellt i avsaknad av en förälder. 
Något som i sin tur leder till ett komplext handläggningsarbete för socialsekreterarna då 
barnet ofta har svår att uttrycka sina känslor (ibid). 

Stretmo & Melander (2013) åskådliggör även den motsättning som socialsekreterarna ofta 
står inför då samtalet kring barnets tidigare upplevelser dels är mycket viktiga för barnets 
bearbetning och utveckling men samtidigt frammanar en nedstämdhet hos barnet som inte är 
önskvärd. Samma slutsats dras i en annan svensks studie som påvisar att socialarbetarna 
undvek besvärliga samtal för att visa hänsyn till barnet. I studien påvisades även att det 
vanligtvis finns två typer av förhållningssätt som socialsekreterare arbetar utifrån när det 
kommer till ensamkommande barn. Antingen fokuserar de på gränssättningar och regler vilka 
ämnar leda barnet rätt in i det nya landets kultur och etiska värderingar. Det andra 
förhållningssättet påvisar att man istället bör fokusera arbetet kring vård och omsorg och 
genom det skapa en trygghet som skapar en bas för personlig utveckling in i det nya samhället 
(Ibid).   

Backlund et.al (2014) beskriver en svensks studie från 2009 där 42 yrkesverksamma 
socialsekreterare intervjuades om hur de arbetade med ensamkommande barn samt vilka 
behov och stödinsatser som de ansåg att barnen behövde. I studien påvisades att 
socialsekreterarna hade olika syn på barnets behov. En del av urvalsgruppen upplevde barnen 
som svaga och sårbara medan andra upplevde dem som starka individer som inte skiljde sig 
nämnvärt åt från svenska barn och arbetet med dem. Meningsskiljaktigheterna påvisades även 
i synen på hur man bäst bemöter de ensamkommande barnen. En grupp menade att barnen 
inte ska behandlas annorlunda än barn med svenskt ursprung medan andra hävdade att det inte 
går att applicera samma metodik och arbetssätt då förutsättningarna är vitt skilda. Det 
framkom även att socialsekreterarna ansåg det svårt att ta hänsyn till barnens kulturella behov 
och språkliga kunskaper vid boendeplaneringen samt att de byråkratiska reglerna direkt styrde 
handläggningsprocesserna (Backlund et.al 2014). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Ravi Kohli har genom sin forskning skapat utgångspunkterna Safety, belonging and success 
genom vilka han anser att man alltid ska arbeta utifrån med barn som anländer till ett nytt 
land. De tre dimensionerna anses skapa ett bra grund för barnets utveckling. Kohlis beskriver 
att det är viktigt att barnet ska känna en tillhörighet till sin egna etniska grupp men likväl 
tillhörighet till det nya samhället. Tryggheten är en annan dimension för att barnet ska kunna 
påvisa sin personlighet och sina specifika behov för socialarbetare (Backlund et.al 2014). 
Denna teori hänvisar även Socialstyrelsen till i deras riktlinjer där de då beskriver 
dimensionerna som Praktisk assistans, terapeutisk omsorg och socialt sammanhang 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Michael Lipsky är en amerikansk samhällsvetenskaplig forskare som introducerade begreppet 
”street level bureauracy” vars svenska översättning blivit gräsrotsbyråkrat. En 
gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd tjänsteman som har direktkontakt med medborgarna i 
sitt dagliga arbete. En gräsrotsbyråkrat måste ha ett så kallat handlingsutrymme för att kunna 
fatta korrekta beslut gällande en specifik klient med utgångspunkt i klientens individuella 
behov, situation och förutsättningar. Handlingsutrymmet skapar möjlighet att göra egna 
bedömningar om vilka metoder och tillvägagångssätt som anses mest lämpliga (Johansson, 
2007). Teorin som Lipsky presenterar påvisas att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är 
vitalt för att kunna genomföra ett arbete baserat på klientens individuella behov och 
förutsättningar. Lipsky menar att det inte går att arbeta utifrån färdiga manualer när man 
arbetar med individuella klienten då alla har olika behov. Han beskriver även att 
handlingsfriheten bör kännetecknas av flexibilitet, engagemang och empati samtidigt som 
gräsrotsbyråkraten alltid bör arbetar utifrån riktlinjer, regelverk, normer och etiska 
värderingar (Ibid).  
 
Handlingsutrymmet innebär således en abstrakt typ av kunskap om vilka serviceinsatser som 
klienten är i behov av och är behörig till. Avslutningsvis poängterar Lipsky även att den 
personliga relationen mellan byråkraten och klienten är av stor vikt. Gräsrotbyråkraten ämnar 
utföra sitt arbete genom att gå från ett socialt till rationellt organisatoriskt handlande (Ibid.).  
 
Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme har analyseras utifrån olika teorier. Ralph Hummel 
som är professor i Public administration menar att byråkratens arbete helt är styrt av 
organisationens riktlinjer och normer vilket motsäger Lipskys teori om att handlingsutrymmet 
för den specifika byråkraten är stort (och viktigt). Hummel menar istället att byråkraternas 
arbete är mer organisationsstyrt än styrt av klientens behov. Dock är de två teorierna ense om 
att gräsrotbyråkraten alltid arbetar i en underordnad roll i organisationshierarkin. Det är 
politikerna och organisationernas ledare som tar fram de riktlinjer och mål som byråkraterna 
alltid bör förhålla sig till. Ytterligare skillnader som teoretikerna påvisar är att Lipsky hävdar 
att beslut som byråkraten dagligen tar är alltför komplicerade och dynamiska för att tas utifrån 
ett formellt regelverk medan Hummel påtalar vikten av att byråkraten alltid handlar utifrån ett 
rationellt organisatoriskt synsätt (Ibid.).  
 
Dock finns även forskning som påvisar att en mellanväg mellan Lipskys och Hummels 
ytterligheter är att föredra. Johansson (2007) menar att det är det organisatoriska 
sammanhanget och socialsekreterarens personliga engagemang som styr dennes 
handlingsutrymme snarare än det politiska beslutsfattandet. Fokus betonas istället förskjutas 
till hur och varför byråkraternas handlingsutrymme begränsas samt hur det förändras 
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beroende på hur exempelvis arbetsuppgiftens karaktär och har organisationens utformning ser 
ut (Ibid). 

Johansson (2007) belyser även att byråkratens handlingsutrymme alltid måste förhålla sig till 
både klientens och organisationens intresse vilket gör den väl applicerbar på denna studie. 
Detta då Nacka Kommuns socialsekreterares handlingsutrymme begränsas av samspelet 
mellan Socialstyrelsens riktlinjer, svensk lagstiftning och kommunens specifika krav samtligt 
som att de ska fatta individuella beslut för varje enskilt barn. 

5. Metodval  
 

För denna studie har jag valt en kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod återskapas 
subjektiva upplevelser och beskrivande skildringar. Forskaren fokuserar på vad 
respondenterna betonar som betydelsefullt (Bryman, 2001). Syftet med denna studier är: Att 
få en djupare förståelse för hur Socialsekreterarna på Nacka kommun arbetar med 
ensamkommande barn, samt lyfta fram vilka svårigheter som de möter i sitt arbete. 
Intervjuguiden baserades på öppna frågor (Se bilaga 3), därav kunde respondenterna själva 
beskriva hur de går tillväga i sitt dagliga arbete, samt vilka svårigheter de anser sig möta. De 
fick även beskriva vilka metoder de använder för att lösa dessa problem. Genom enskilda 
intervjuer fick jag som forskare ett personligt möte med respondenterna. Detta hjälpte mig att 
bilda en uppfattning och få en djupare förståelse om respondenternas arbete.  

5.1 Urval 
 
Studiens urval består av verksamma socialsekreterare inom socialtjänstens avdelning 
’Integration och flyktingmottagande’ som arbetar med ensamkommande barn i Nacka 
kommun. Socialsekreterarna på denna avdelning arbetar med att utreda de ensamkommande 
barnens behov, samt göra en bedömning om barnets behov av skydd, stöd och se till vilka 
insatser som behövs för att dessa ska tillgodoses. Studien är konstruerad utifrån ett strategiskt 
målinriktat urval för att få relevant och användbar information. Därför används verksamma 
socialsekreterare som har aktuell insikt om att arbeta med ensamkommande barn. I studien 
intervjuas två manliga och en kvinnlig socialsekreterare i olika åldrar.  

5.2 Sökmotorer och sökord 
 
Urvalet av tidigare forskning har gjorts genom litteratursökning via databaser som 
Nationalencyklopedin, Migrationsverket-, UNCHR- och Socialstyrelsen hemsida. Dessa 
sökningar generade i bearbetningen av doktorsavhandlingar, rapporter, handböcker, 
vägledningar och myndighetsrapporter. För att söka ytterligare relevanta avhandlingar, 
rapporter och tidningsartiklar användes researchplattformer som SwePub och SocINDEX 
(Ebsco). De sökord som användes var ’Ensamkommande barn’, ’Socialtjänsten’, 
’Migrationsverket’, ’Pskykisk Ohälsa’ samt ’handlingsutrymme’. För att söka aktuella 
tidningsartiklar användes Mediearkivet (Retriever) som är en sökmotor för studenter som har 
ett stort utbud av nyhetsartiklar som är utgivna i daglig media.  
 
5.3 Tillvägagångssätt 
 
I enlighet med kvalitativ metod användes kvalitativ innehålls analys, då det empiriska 
materialet har kodats för att sedan skapa kategorier (se bilaga 1). Innehållsanalys innebär 
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enbart inte att tematisera det manifesta ämnet, utan jag som forskare ska även belysa det 
latenta innehållet. Då tolkning av det latenta innehållet ger möjlighet att utveckla nya 
dimensioner av materialets resultat (Bryman, 2001).  
 
De tre utförda intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone. Intervjuer transkriberades 
sedan utförligt var och en för sig. Transkriberingen analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys där kodning gjordes förutsättningslös av det enskilda materialet. En 
innehållsanalys gjordes sedan på det transkriberande materialet av intervjuerna, där kodord 
lyftes fram som sedan bildade kategorier (Se bilaga 1). Relevanta meningar som innehöll 
betydelsefull information för studien syfte samt frågeställningar sållades ut i en ytterligare 
genomläsning av transkriptionerna efter att kodord och kategorier arbetats fram (Se bilaga 1). 
Kategorier och meningsbärande enheter utvecklades som sedan används som rubricering i 
resultatet. De kategorier som framkom var: Tillvägagångsätt, Handlingsutrymme, Metoder 
och behandling samt Svårigheter som socialsekreterarna möter.  
 
I enlighet med kvalitativ metod är studien gjord utifrån en abduktiv ansats, då kopplingen 
mellan teori och datamaterialet associeras till ett kvalitativ synsätt. Abduktion kan ses som en 
kombination mellan induktion och deduktion, där teori och empiri relateras till varandra. I 
enlighet med induktion formuleras hypoteser utifrån den empiriska materialet, samtidigt som 
man samlar data från tidigare forskning något som går i enlighet med en deduktiv ansats. 
Studiens resultat har växt fram genom tidigare forskning samt empiriskt material av 
verksamma socialsekreterare, detta i enlighet med en abduktiv ansats (Nationalencyklopedin, 
2016).  
 
5.4 Genomförande 
 
För att kontakta socialsekreterare på Nacka kommuns socialtjänstens skickades studiens 
missivbrev till enhetschefen samt till gruppchefen på avdelningen ’Integration och 
flyktingmottagande’ (Se bilaga 2). Enhetschefen tackade nej till erbjudandet att delta i studien 
på grund av tidsbrist. Genom privata kontakter fick jag tillgång till mailadressen till en av 
socialsekreterarna vid avdelningen och hen vidarebefordrade studiens missivbrev till sina 
kollegor. Det resulterade i 3 intervjuer med socialsekreterare på avdelningen. Jag fick positivt 
bemötande av de socialsekreterarna som deltog i studie, då intervjun resulterade i att de på ett 
bra sätt fick reflektera över sin arbetsplats och de svårigheter som de möter i sitt dagliga 
arbete med ensamkommande barn.  
 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, intervjuguiden (Se bilaga 3) var uppbyggd med 
specifika teman som jag ville beröra. Frågornas följd kunde variera i den utsträckning 
samtalet riktas. Frågorna var öppet formulerade, och gav möjlighet till uppföljnings frågor. 
Genom att använda en semistukturerad intervjuguide kunde respondenten själva tala fritt om 
sina egna erfarenheter, synsätt och tankar. De öppna frågorna gav mer utvecklade svar vilket 
gav studien en mer detaljerad bild av bl.a. respondenternas arbetsuppgifter samt de 
svårigheter de möter. Även fast respondenterna fick tala fritt, var det främst frågorna i 
intervjuguiden som styrde samtalets riktning, detta följer Brymans (2001) förklaring av en 
semistukturerad intervju.  
 
5.5 Etiska överväganden  
 
Under den pågående skrivarprocessen har jag tagit hänsyn till samtliga av de forskningsetiska 
principer vilka är: samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet samt 
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konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

Jag har förhållit mig till informationskravet genom att vid kontakt med respondenterna 
bifogades studiens missivbrev (Se bilaga 2) där syftet och tillvägagångsättet förklarades. 
Innan de enskilda intervjuerna påbörjades tillfrågades tillåtande om inspelning. Jag beskrev 
även hur materialet skulle behandlas och bearbetas efter avklarad intervju. Studien har tagit 
hänsyn till samtyckeskravet genom att respondenterna själva fick tacka ja till medverkan. 
Missivbrevet (Se bilaga 2) skickades till flera socialsekreterare, de som tackade ja till 
deltagandet var därför införstådda om studiens syfte och tillvägagångsätt. Deltagarna fick 
även information innan intervjun startade om att de fick avbryta sin medverkan under 
pågående intervju. Genom den semistrukturerade intervjuformen (Se bilaga 3) kunde 
respondenterna själva besvara frågorna så de själva kunde avgöra hur personliga och 
detaljerade de ville vara. Jag har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då respondenterna fått 
fiktiva namn och kan därav inte identifierats. I enlighet till nyttjandekravet har inga 
personuppgifter om de medverkande förmedlats vidare eller på något sätt använts till annat än 
denna studie.  

5.6 Tillförlitlighet och överförbarhet 
 
Bryman (2001) förklarar begreppet reliabilitet (tillförlighet) att studiens resultat skulle bli 
detsamma om en annan forskningsgrupp genomförde studien på nytt, samt på vilken grad 
studiens resultat påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar. Reliabilitet 
fokuseras på tre stående punkter; Stabilitet, Interreliabilitet och internbedömarreliabilitet. 
Stabilitet ses till hur stabil studien är över tid, det vill säga om man gjorde studien på samma 
respondenter skulle resultatet bli desamma (Ibid). Studiens ämne är ensamkommande barn, 
detta ämne är väldigt aktuellt då fjolårets (år 2015) flyktingströmmar nådde rekordsiffror, 
Sveriges kommuner fick ta emot fler ensamkommande barn än vad resurser erhöll. Därav har 
temporära lösningar skett och de svårigheter som uppstått är ovanliga för socialsekreterarnas 
profession. Till exempel bristande platser på HVB-boende samt familjehem, där av har 
kommunen köpt boendetjänster från HVB-boende som bedrivs i privat regi. Något som inte 
alltid varit passande, då dessa inte haft lika meriterad personal som kommunala HVB-
boenden erbjuder. Det har även framförts protester från det samhället att Sverige tar emot 
nyanlända, flyktingförläggningar har satts i brand och förstörts (Dagens Nyheter, 2015). Detta 
är något Socialsekreterarna fått tagit i beaktan vid handläggningen, så barnen alltid är i 
säkerhet. Därav har denna studie en låg stabilitet på grund av den rådande politiska och 
globala situationen.  
 
Det är svårt att granska interreliabilitet och internbedömarreliabilitet i denna studie då det 
enbart finns en forskare (Bryman, 2001). Därför har jag strävat efter transparans i 
forskningsprocessen då jag vill tydliggöra för läsaren hur jag kom fram till studiens resultat. I 
enlighet med att koncentrera mig på studiens transparens motiverar jag mina egna tolkningar 
av materialet med hjälp av resultatet av intervjuer med respondenterna samt tidigare 
forskning.  
 
I enlighet med Bryman (2001) undersöks validiteten i en kvalitativ studie genom att se hur 
utförligt studiens syfte samt frågeställningar besvaras (Bryman, 2001). Jag kommer att 
koncentrera denna diskussion på att undersöka studiens interna och externa validitet. Den 
interna validitet undersöker hur väl studien överensstämmer med verkligheten (Ibid). I och 
med att materialet baseras på kunskap från respondenternas personliga erfarenheter baserat på 
deras vardagliga arbete samt ytterliga data har inhämtas från kommunens allmänna dokument 
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så som rapporter etc. som går att finna i Nacka kommuns databas. Studien återspeglar genom 
det den objektiva verkligheten och har därför en hög intern validitet. 
 
Den externa validiteten förklarar hur generaliserbar studien är (Bryman, 2001). Den externa 
validitet i denna studie ser till vilken utsträckning man kan överföra resultat till en annan 
svensk kommun. Samtliga av Sveriges kommuner arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. 
Alla Sveriges kommuner har ingått avtal med Migrationsverket att ta emot ensamkommande 
barn, barnen som kommer till kommunerna har liknade behov och likande svårigheter. Med 
dessa motiveringar kan den externa validitet anses som hög.  
 
Innan jag avslutar detta kapitel vill jag diskutera studiens konfirmering. Bryman (2001) 
beskriver konfirmering som studiens objektivitet. Forskaren i studien ska vara medveten över 
sina personliga värderingar så att det inte påverkar studiens resultat. Studiens diskussion 
baseras på de kategorier som kodas i transkriberingen. De kategorier som framställdes är 
ämnen som samtliga respondenter belyste och det var därför naturligt att behandla dessa i 
diskussionen.  
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6. Resultat 

I följande kapitel redovisas de resultat som framkommit under de intervjuer som genomförts. 
Först ges en presentation av de intervjuade socialsekreterarna. Därefter redovisas de resultat 
som framkommit utifrån det empiriska materialet. Resultatet är uppdelat i fyra olika 
kategorier Tillvägagångsätt, Handlingsutrymme, Metoder och behandling samt Svårigheter 
som socialsekreterarna möter. I resultatsammanställningen har respondenterna givits fiktiva 
namn för att garantera informanternas anonymitet.  

6.1 Presentation av respondenterna  
 
Henrik  
Henrik har arbetet som socionom i snart åtta år och har under större delen av sin 
professionella karriär arbetat som konsult. Att arbeta med barn och ungdomar har alltid varit 
en given inriktning för Henrik som redan under sin studietid arbetade extra på olika HVB-
hem. Han har arbetat som konsult, för tillfället som socialsekreterare inom Nacka Kommun 
sedan början av 2015 och arbetar idag enbart med handläggning av ensamkommande barn. 
Han beskriver sig själv som en lugn och trygg person vilka är vitala egenskaper i den 
stundtals stressiga arbetsmiljön. Henrik tycker att hans arbetsuppgifter är både roliga och 
intressanta.  

Sara  
Sara har arbetat som socionom i fem år. Innan hon började arbeta på som socialsekreterare på 
avdelningen för integration och flyktingmottagare arbetade hon på socialtjänsts barn- och 
ungdomsavdelning. Sara beskriver att hon har stor nytta av sina tidigare arbetslivserfarenheter 
kring barn- och ungdomsfrågor även i sin nuvarande tjänst. Speciellt hennes lärdomar kring 
hur barn och ungdomar reagerar då de utsetts för komplexa situationer. Hon trivs med sina 
nya arbetsuppgifter och tycker att det är roligt och viktigt att arbeta med något som är så 
aktuellt. Sara beskriver även att hon värderar sina kollegor som bollplank då alla har olika 
erfarenheter. Det är till stor hjälp när de ska fatta komplicerade beslut.  
 
Björn  
Björn har arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten i många år, han har både 
erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn. Det är en ny erfarenhet för honom att arbeta med 
ensamkommande barn och han beskriver sin nya roll som lärorik, spännande och rolig.  
 
6.2 Tillvägagångsätt för handläggning  
 
Varje intervju påbörjades genom att informanterna, med egna ord, fick beskriva 
handläggningsprocessen kring arbetet med ett ensamkommande barn. Samtliga respondenter 
beskriver ett överensstämmande tillvägagångsätt dvs. att Migrationsverket meddelar att de har 
anvisat ett nytt barn eller ungdom till kommunen. Därefter sker en boendeplacering, denna 
placering ska ske under det första dygnet och görs av socialsekreterarna. Respondenterna 
förklarar att en placering innebär att barnet får ett boende på ett HVB-hem eller i ett 
familjehem. Socialsekreteraren följer sedan upp ärendet för att se om barnet trivs i boendet 
och får de mänskliga och individuella behoven uppfyllda enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 
Därefter görs en utförlig dokumentation av barnet som bl.a. inkluderar en utredning samt en 
vårdplan som vårdgivaren sedan tar del av. Respondenterna beskriver de första två dygnen 
som intensiva, då deras arbete koncentreras främst till att tillfredsställa barnets behov av 
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trygghet, närhet och omsorg. Under samma tidsperiod ska socialsekreteraren även samla in 
relevant information om barnet. De ska förklara det svenska sociala systemet (t.ex. vad det 
innebär ha en god man, ett juridiskt ombud etc. samt vad socialsekreterarnas insatser består i). 
Respondenterna påtalade problematiken med att många av de ensamkommande barnen 
förknippar Migrationsverket med ångest, rädsla och oro. De betonar skillnaden mellan 
socialtjänstens arbete och Migrationsverkets, eftersom dessa bägge myndigheter 
sammanblandas av barnen.  
	

”De mängder av timmar som jag sitter vid datorn, skulle jag kunna lägga på att 
ge ett bättre stöd till de barn jag arbetar med. Detta arbetet skulle kunna göras 
av någon annan..” – Henrik 

En stor del av den dokumentation som socialsekreterarna är ålagda att sammanställa anser de 
själva är irrelevant – både för myndigheten och barnet. I alla fall i proportion till tidsåtgången. 
De förklarar att ett mer tidseffektivt administrativt arbete skulle generera mer tid till det 
personliga mötet med de ensamkommande barnen.  

Respondenterna beskriver att deras primära arbetsuppgift är att se till de ensamkommande 
barnens behov. Informanterna delar upp behoven i olika kategorier. Dels finns det behov som 
är primära för människans överlevnad, såsom mat, bostad, hygien och kläder. Detta behov 
uppfylls genom att socialsekreteraren tilldelar barnet ett boende på ett HVB-hem eller 
familjehem. Andra behov som skall tillgodoses är barnets ekonomisk och juridiskt trygghet. 
Barnen har bl. a. rätt till en god man som ska se till barnets intresse då det inte finns en 
närvarade förälder som vanligtvis har detta ansvar. Barnet får också ett offentligt biträde som 
finns behjälplig i exempelvis asylsökarprocessen. 

Socialsekreterarna är eniga om att en stor del av deras arbete handlar om att följa upp barnet i 
deras vardag. De ämnar se till att boende, skola och fritidsintressen fungerar och att barnet 
genomgår en positiv personlig utveckling. Björn beskriver att antalet möten med/besök hos 
barnet är mer frekventa i början av deras vistelse i kommunen. Därefter har de kontakt med 
barnet minst en gång i månaden. Om barnet inte trivs på boendet, eller om det finns 
misstankar om att barnet inte får sina behov uppfyllda, ligger det i socialsekreterarens 
handlingsutrymme att besluta om barnet ska få annan hjälp eller stöd. 

6.3 Handlingsutrymme 

Sara förklarar att Nacka kommuns avdelning för Integration och flyktingmottagande får 
resurser från Migrationsverket. Beloppet speglar av hur många barn kommunen blivit 
tilldelad, det genererar i ett större spelrum för socialsekreterarna att planera sitt arbete. Detta i 
jämförelse med Socialtjänstens avdelning Barn och ungdom som har en mer fastställd 
månadsbudget.  

Samtliga respondenter anser att det finns en bra balans mellan deras handlingsutrymme, de 
nationella riktlinjerna och kommunens tillvägagångsätt. I intervjuerna framkom det att 
samtliga socialsekreterare var tillfredsställda med sitt handlingsutrymme. De ansåg att de 
riktlinjer och modeller som används är till deras fördel.  

”Vi får aldrig handla i affekt eller vad som är mest bekvämt för byråkratin, utan 
vad som är bäst för ungdomen” – Björn 
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Respondenterna är även eniga om att de flesta ensamkommande barnen i stort sätt har 
likvärdiga behov och önskningar. Behov som boende, mat, kläder, skolgång, ekonomisk och 
juridiskt trygghet, men även trygghet och uppskattning. Därför är tillvägagångsättet oftast 
detsamma vid handläggning där barnen behandlas på ett opartiskt sätt. Informanterna menar 
att detta både är tidseffektivt och skapar en trygghet. De ändrar enbart sitt tillvägagångsätt 
ifall barnet har ett specifikt behov som måste tillfredsställas. Exempel på en sådan förändring 
i handläggningsförfarandet är om barnet är yngre än 13 år. Då ska nämligen barnet i första 
hand placeras i familjehem istället för på ett HVB-hem. Eller om exempelvis barnet visar 
tecken på svår traumatisering. Då kan placeringen ske på ett specifikt HVB-hem där det finns 
ett mer utvecklat terapeutiskt stöd.    

”Om jag vill flytta ett barn från ett boende till ett annat, så gör jag det. Min chef 
har sådan tillit till oss och litar på att vi vet vad som är bäst i den specifika 
situationen” - Sara 

Sara beskriver att det tolkningsföreträde som socialsekreteraren i kommunen besitter skapar 
ett handlingsutrymme som förenklar det vardagliga arbetet. Det innebär att de har förtroende 
från överordnade chef att fatta beslut som alltid ska baserat på evidens, kunskap och 
erfarenhet.  

”Det är nästan enklare att ta beslut baserat på barnet bästa, då det inte finns 
några föräldrar att ta hänsyn till”- Sara 

De beslut som tas av socialsekreterarna baseras på evidens, erfarenhet och sunt förnuft. Ett 
exempel på ett evidensbaserat beslut kan vara att placera ett barn med ett specifikt behov i ett 
familjehem istället för ett HVB-hem då tidigare forskning visar att det är mest lämpligt. Ett 
exempel på ett beslut som tas utifrån erfarenhet och sunt förnuft kan vara att omplacera ett 
barn (ungdom) som går emot HVB-hemmets regler och exempelvis är ute och möter 
kompisar på nätterna.  

”Jag försöker ha ett bra relation med alla HVB-hem, familjehem och företag vi 
arbetar med. Jag ställer höga krav på de företag som arbetar för oss. Om vi 
anser att deras arbete inte är av hög standard så byter vi,  det tycker jag alla 
ska göra.” - Henrik   

Både Sara och Henrik betonar betydelsen av att de har en god kommunikation med de 
familjer och företag som de arbetar tillsammans med. Om de anser att boendet inte uppfyller 
barnens behov, omplacerar dem barnen till ett annat boende. Samt att de har en god 
kommunikation om barnets utveckling.     
 
Samtliga respondenter beskriver arbetet med de ensamkommande barnen som svårt och 
komplext då barnen ofta är djupt traumatiserade till följd av deras upplevelser från krig och 
resan till det nya landet. Barnen behöver således ofta terapeutiskt hjälp men då de inte vill bli 
förknippade med den typen av vårdform väljer de oftast inte att fullfölja tilltänkt vårdplan. En 
av anledningarna till detta beskrivs som kulturellt betingat då terapeutiska samtal som 
vårdform inte är något som barnen varken är vana vid eller vill förknippas med. Henrik 
exemplifierar att han tex. använder sitt handlingsutrymme och placerar traumatiserade barn på 
ett boende där det finns personal som kan tala samma språk som barnet. Allt i förhoppning 
om att barnet på så sätt kan tala om de svårigheter hen varit med om och genom det bearbeta 
sitt förflutna.  
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6.4 Metoder och behandling 

Nacka kommun är en BBIC (Barnets behov i centrum)-kvalificerad kommun. Det innebär att 
de som arbetar med barn inom kommunen är utbildade i BBIC- modellen och arbetar och 
dokumenterar utifrån denna. Under intervjuerna uppkom det delade åsikter om BBIC-
modellen.  

”Att arbeta efter BBIC-modellen är bra, men inget revolutionerande”  - Henrik 

En av socialsekreteraren menade att man, på sätt och vis, redan arbetar på det sätt som BBIC 
behandlar om man besitter god kunskap om sin yrkesprofession, erfarenhet samt ett genuint 
intresse för barn. En annan respondent ansåg BBIC svårt att tillämpa då man arbetar utifrån 
rubriker som inte speglade det enskilda barnet.  

”Jag gillar BBIC-modellen, speciellt nu när den har förändrats och det innebär 
mindre tid med administration” - Sara 

Samtliga respondenter var eniga om att BBIC förbättrats sedan materialet uppdaterades 
genom att en reducering gjordes av antalet behovsområden. Modellen blev på så sätt mer 
lätthanterlig och med en fokusering på ”risk och skydd” som var något som samtliga 
informanter såg som positivt.  

Sara berättade att hon använder sitt handlingsutrymme genom att tillämpa den australienska 
modellen ’Signs off Safety’ vilket fokuserar på en typ av lösningshantering. Sara använder sig 
av modellen under samtal med de ensamkommande barnen. Modellen syftar till att alltid 
fokusera på det positiva, vad som fungerar bra och ständigt arbeta utifrån dessa värden. Hon 
menade att metoden med fördel kan tillämpas på ensamkommande barn då traumatiserings-
graden ofta är påtaglig. Modellen fokuserar på att förstärka barnets syn på sig själv och deras 
livssituation. Sara menade även på att modellen är användbar under möten där olika 
professioner från olika myndigheter deltar. Detta då den alltid styr samtalet till en fokusering 
av lösningsorienterad karaktär. Hon ansåg dock är metoden är svår att spegla som en ren 
myndighetsutövning då det myndighetsutövande arbetet inte enbart ska belysa de positiva 
fördelarna, utan självklart även måste innehålla en kritisk granskning av det som inte 
fungerar.  

6.5 HVB-hem 
 
Ett av de större problemen som socialsekreterarna beskrev var samarbetet med HVB-
hemmen. Under hösten 2015 fick kommunen ett större antal barn än det fanns HVB- och 
familjehemsplatser. För att lösa situationen köpte kommunen tjänster av nystartade HVB-
hemsföretag. Respondenterna beskriver att en stor problematik uppstod då hemmen inte 
arbetade på liknande sätt. Barnen kom att ges olika typer av förmåner beroende på vilket hem 
man placerades i. Även rutinerna och det terapeutiska arbetet beskrivs som olikt beroende på 
vilket HVB-hem som detta bedrevs i. Respondenterna beskrev en problematik med att barnen 
skapar ryktesspridning på internet om olika förmåner som respektive kommun tillhandhåller. 
Ett exempel på en förmån kan vara en veckopeng som delas ut till barnen i vissa kommuner 
medan andra barn får tillgång till en egen mobiltelefon. Henrik ansåg att om alla hem hade 
samma regler och rutiner skulle inte detta problem uppkomma. Han menade att fokus istället 
borde ligga på att ge likvärdiga förutsättningar till att en god grund skapades för att utveckla 
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ett väl fungerande socialt liv, där utbildningsfokus bör vara det primära för att ge möjlighet 
till ett bra liv i Sverige.  

6.6 Svårigheter som socialsekreterarna möter 
 
Alla tre respondenter beskriver att de upplever att barnen inte värdesätter erbjudandet om 
möjlighet till utbildning och i det längre loppet även arbete. Istället ligger barnens fokus på 
vilka typer av vardagliga förmåner som barnen kan tänkas erhålla. Barnen lägger inte någon 
större betydelse i det sociala arbetet som utförs i form av att hitta lämpligt boende, skola eller 
juridiska ombud som socialsekreterarna arbetar hårt med. Barnens intresse fokuserar mer på 
att få ett par nya fotbollsskor eller hur de vardagliga rutinerna på HVB-hemmet ser ut.   

”Jag fick ett samtal från ett HVB-hem i en annan kommun som sa att ’mitt barn’ stod utanför 
och frågade om han fick bo där istället.. Jag tycker det visar på ett slags livsdriv och att de är 
vana med att klara sig själva” – Sara  

Henrik beskriver att dessa barn inte kan jämföras med svenska barn i samma ålder. Han 
menar att barnen som tagit sig hela vägen till Sverige är starka individer som har upplevt hård 
konkurrens under vägen. De lever fortfarande med en överlevnadsinstinkt, exempelvis kan 
rädslan för att tillgången på mat ska försvinna uppkomma. Vilket lett till att flertalet stölder av 
mat har skett på hemmen. Mat som barnen sedan förvarar på sina rum. Henrik menar på att 
det tar tid för barnen att landa och att få dem att förstå att trygghet finns. Istället för att den 
insikten skapas hamnar de i destruktiva situationer som grundas i deras överlevnadsinstinkter.  

”En av de riktlinjerna vi arbetar efter är att barnen ska bevara sitt ursprung, men det finns 
vissa grejer och beteenden vi inte kan tumma på. Som synen på män och kvinnor, synen på 
allas lika värden”  – Henrik 

Henrik beskriver att mycket av deras tid går åt att omplacera barnen mellan HVB-hemmen, då 
bråk ofta uppstår mellan barnen. Bråken grundar sig bland annat i olika ursprung och hudfärg 
men det har även uppkommit problematik kring kvinnosynsrelaterade frågor. Om barnet 
hamnar i bråk måste det bli omplacerat, både för sin egen-, de andra barnens-, samt 
personalens säkerhet. Sara förklarade att det är svårt att vara kvinna i sådana sammanhang 
eftersom vissa av barnen inte är vana vid att en kvinna kan erhålla den makt som hennes 
yrkesposition innebär. Dock ansåg hon även att det kunde vara till hennes fördel då vissa av 
barnen såg henne mer som en modersgestalt än myndighetspersonal. Hon säger sig få en 
annan kontakt med barnen än vad hon upplever att hennes manliga kollegor får.    

Ytterligare en problematik som samtliga respondenter beskrev var att barnen som kommer 
hävdar att de är yngre än vad de är. En respondent menade att det är en ren 
överlevnadsstrategi då förmånerna för en individ på 16 år är betydligt större då det svenska 
systemet fortfarande ser den individen som ett barn. Detta medan en person som exempelvis 
är 21 år inte alls ges samma fördelar.   

”Det är stor skillnad att vara barn och vuxen i det svenska sociala systemet. Om jag var i 
deras situation hade jag nog också ljugit om min ålder” - Sara  

Det svenska systemet tycks vara den största orsaken till åldersproblematiken. Om istället 
bättre förmåner skulle ges till unga vuxna skulle problemen minska. En respondent förklarade 
även att åldersproblematiken fortsätter längre upp i åldrarna också. Detta då det exempelvis är 
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svårare att få jobb som äldre utan arbetslivserfarenhet samt att antalet arbetsverksamma år till 
pensionen minskar. Ytterligare problematik kring åldern skapas då många av barnen uppfattas 
som understimulerade i de fritidsintressen de har exempelvis fotbollsskola. Om barnet 
egentligen är äldre än de 16 år hen utger sig för att vara kan stimulans komma att saknas både 
socialt och utvecklingsmässigt. De beskriver dessa små incidenter som gör att barnet får det 
svårare att komma in i det svenska samhället om hen alltid känner sig missanpassad.  

7. Diskussion 

Sammanfattningsvis visar denna studie att arbetet med ensamkommande barn är en komplex 
process som måste bedömas ur varje individs kontextuella situation. Studien har kartlagt 
socialsekreterarnas arbete och presenterar de tillvägagångsätt de arbetar utefter när det möter 
komplikationer vid handläggningen av ensamkommande barn. 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur socialsekreterarna på Nacka 
kommun arbetar med ensamkommande barn, samt lyfta fram vilka svårigheter som de möter i 
sitt arbete. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har tre socialsekreterare 
inom kommunen intervjuats om sina arbetsuppgifter, erfarenheter och tankar kring de 
svårigheter de möter. Detta resultat kommer analyseras med den tidigare forskningen kring 
ämnet i följande kapitel.   
	

7.1 Psykisk ohälsa 

Tidigare forskning belyser att de ensamkommande barnens psykiska ohälsa oftast beror på 
traumatiserade händelser från hemländerna och/eller resan till det nya landet. Stretmo & 
Melander (2013) menar att den ofta förekommande psykiska ohälsan även kan bero på den 
ovisshet väntan på asylbeskedet innebär. På grund av dessa faktorer skapas en komplexitet i 
arbetet med de ensamkommande barnen och dess välmående. Socialstyrelsen rekommenderar 
att kommunerna ska arbeta med ”narrativ gruppintervention” vilket är en terapiform som 
ämnar till att bearbeta svåra minnen i grupp (Socialstyrelsen, 2013). I det empiriska materialet 
framkom dock att många av de ensamkommande barnen som diagnostiserats med ett 
terapeutiskt vårdbehov inte väljer att fullfölja sin vårdplan då de inte accepterar denna typ av 
vårdform. Än mindre tycks acceptansen vara att genomföra terapeutiska samtal i grupp. En av 
anledningarna till det tros vara att den terapeutiska vårdformen anses som skamlig i de 
kulturer (ofta härrörande från länder i mellanöstern) från vilka en merpart av barnen 
härstammar. Detta resonemang går även i linje med tidigare forskning på området som 
beskriver att ensamkommande barn ofta inte vill bli förknippade med den typen av vård och 
väljer därför inte att fullfölja tilltänkt vårdplan.  

Istället för att applicera en terapeutisk vårdplan, som i merparten av fallen inte genomförs 
enligt ursprunglig plan, anser både forskning (Wade m.fl. 2005) och respondenterna i studien 
att det är mer ekonomiskt försvarbart att placera barnen på specialinriktade HVB-hem. I 
hemmen kan det exempelvis finnas kapacitet i form av flerspråkig personal som genom 
vanliga samtal på barnets modersmål kan uppnå större utveckling och framsteg än det 
ursprungligt tilltänkta terapeutiska gruppsamtalet. Personalen på HVB-hemmen har med 
fördel också erfarenhet och förståelse för barnets kultur genom vilken de kan hjälpa barnet att 
anpassa sig till den svenska kulturen.  
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En av respondenterna förklarade innebörden av den australiensiska modellen ”Signs of 
Safety” som kan appliceras på samtal med de ensamkommande barnen. Modellen syftar  till 
att fokusera på det som är positivt i barnets liv och att även arbeta med problematiska 
livsområden genom ett positivt tankesätt.  

Ett av de mest primära problemen som socialsekreterarna belyser är att barnen som placeras i 
HVB-hem har svårt att acklimatisera sig till sin nya miljö. Respondenterna menar att de 
utvecklat överlevnadsinstinkter under tidigare livssituationer i krigsdrabbade miljöer samt 
under den oftast traumatiserande resan till Sverige. Instinkterna resulterar i destruktiva 
handlingar och aggressivitet. Tidigare forskning (Wade m.fl. 2005) påvisar att yngre barn har 
lättare att acklimatisera sig till den nya miljön än äldre barn. Samma forskning utröner också 
att yngre barn har lättare att acceptera de insatta stödinsatserna. Vidare beskriver Wade m.fl. 
(2005) även att äldre barn, i regel, får mindre stöd än yngre. Något som leder till en större 
andel avhopp från skolan och större sociala problematik vad gäller att anpassa sig till den nya 
kulturen samt att skapa sociala relationer. I det empiriska materialet beskriver respondenterna 
att merparten av barnen har svårt att förstå den svenska kulturen både vad gäller synsätt och 
värderingar. Socialsekreterarna får återkommande rapporter från skola och boenden som 
beskriver att barnen hamnar i konflikter och går emot de regler som finns. De beskriver att de 
ofta får ta diskussioner om exempelvis kvinnosyn och synsättet gentemot varandra.  

7.2 Samverkan 
 
Tidigare forskning visar att trygghet är en grundsten för att de ensamkommande barnen skall 
få en god personlig utveckling och känna tillhörighet till det nya samhället. Backlund et.al. 
(2014) presenterar i sina forskningsresultat att barnet kan ta till sig de stödjande insatserna 
bättre om arbetet utförs av ett och samma arbetsteam och om insatserna är individuellt 
anpassade för barnet. Nacka Kommun arbetar i enlighet med forskningsresultaten då varje 
barn tillskrivs en socialsekreterare som handlägger ärendet och därefter avses arbeta sida vid 
sida med barnet. Vid möten där flera aktörer träffas för att samverka fokuserar 
socialsekreteraren ständigt på en lösningshantering som ska sätta barnets behov i fokus. Dessa 
aktörer kan inkludera skola, migerationverket, gode männ 
 
Under 2015 då Nacka kommun tagit emot många ensamkommande barn har platserna på 
familjehem och HVB-boenden kommit att bli en bristvara. Familjehemsplaceringarna har 
prioriterats för de yngre barnen samt till barn med speciella behov där regelbundna rutiner och 
ömsesidig interaktion har setts som nödvändigt. Samma tillvägagångssätt hävdar även Wiese 
& Burhorst (2007) i sin forskning är att rekommendera. Det vill säga att yngre barn ska ha 
företräde till familjehemsboenden. För att möta det uppdämda behovet av boendeplatser har 
Nacka Kommun köpt platser från aktörer som driver HVB-boenden i privat regi. 
Respondenterna poängterar dock att det finns en problematik i samarbetet med de privata 
aktörerna då de ofta inte besitter den specialistkunskap som krävs för att kunna tillhandahålla 
en kvalitativ vård- och boendesituation för det ensamkommande barnet.   
	
7.3 Handlingsutrymme 
 
Lipsky presenterar i sin forskning att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är centralt för att 
kunna genomföra ett kvalitativt arbete. Hummel går dock emot Lipskys teori och menar att 
byråkraternas arbete är baserat på byråkratins organisatoriska mål (Johansson, 2007). I det 
empiriska materialet förklarar respondenterna att de var tillfredsställda med ett givet 
handlingsutrymme. De ansåg dock att byråkratin styrde deras arbete med hjälp av diverse 
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riktlinjer, arbetsmodeller och tillvägagångsätt samt att de ekonomiska resurserna begränsade 
handlingsutrymmet i sak. De beskrev att riktlinjerna och arbetsmodellerna oftast var till deras 
fördel då deras arbete, på så sätt, blev mer tidseffektivt samtidigt som verktygen hjälpte dem 
att handla opartiskt, objektivt och att fatta beslut baserades på evidens. De poängterade även 
att ett gemensamt arbetssätt innebär ofta att man kan hjälpa varandra gällande rådgivning och 
att man fick feedback vilket var något som alla värderade högt när framförallt svåra beslut 
skulle fattas.  
 
Nacka Kommun har under det senaste året anställt ett flertal nya socialsekreterare till 
avdelningen på grund av det ökade antalet ensamkommande barn. Många av de nyanställda 
har inte tidigare haft erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn. Vilket inneburit att 
de gemensamma tillvägagångssätten med tydliga riktlinjer och arbetsmodeller har medfört att 
de ny rekryterade snabbare installerat sig i sina nya roller. Även Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer och utbyte av erfarenheter kollegor emellan beskrivs ha kommit väl till pass.  
 
Byråkratins riktlinjer och tillvägagångsätt resulterar i mycket administrativ arbete för 
socialsekreterarna. En av de medverkade menade att denna tid istället kunde ha använts till att 
arbeta med barnen, exempelvis till att genomföra fler hembesök. För att kunna fatta korrekta 
beslut i enlighet med SoL 1 kap. 2§ (Se bilaga 4 ) har socialsekreterarna tilldelats 
tolkningsföreträde. I sak innebär det att socialsekreteraren ska bilda sig en uppfattning om det 
enskilda barnets behov och därigenom kunna besluta om vad som är bäst för barnet.   
 
Backlund et.al (2012) visar i en studie hur svenska socialarbetare ser på sitt arbete med 
ensamkommande barn. I studien åskådliggörs vilken syn och tillvägagångssätt socialarbetarna 
applicerar på sitt arbete. Det fanns delade åsikter om hur arbetet utförs på bästa sätt. Flertalet 
medverkande menade dock att det fanns en problematik med hur det tilltänkta 
tillvägagångsättet bäst skulle kunna appliceras utifrån svenska barns förutsättningar. Man 
menade att modeller och arbetssätt behöver uppdateras och utvecklas för att tillgodose de 
ensamkommande, oftast, fundamentalt annorlunda behov tillexempel terapi med en terapeut 
som kan prata barnets språk. Diametrala meningsskiljaktigheter påvisades även då vissa 
socialarbetare ansåg de ensamkommande barnen vara ”svaga och sårbara” medan andra 
menade på att barnens behov inte skiljde sig åt från svenska barns. Vid jämförelse med 
socialsekreterarna i Nacka Kommun är dessa av den senare uppfattningen. De 
ensamkommande barnen uppfattades vanligtvis inte som ”svaga och sårbara” utan istället som 
humoristiska, drivna och målmedvetna. Det bör dock poängteras att samtliga respondenter 
inte hade någon längre erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn. Deras erfarenheter 
grundar sig i arbetet med svenska ungdomar. Respondenterna poängterar att skillnaderna 
mellan de ensamkommande barnens behov och svenska barns behov inte behöver vara särskilt 
stor. Oavsett härkomst befinner sig oftast barnen i ett stadium i livet som är problematisk som 
det är då de alla försöker finna sin identitet och påbörja ett liv i vuxenvärlden. En av 
respondenterna värderar sin erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar inom socialtjänsten 
som positivt och menar att oavsett avdelning eller specialistområde genererar det i nya 
erfarenheter och djupare förståelse för ungdomars problematik.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer påvisar att socialsekreterarna alltid ska arbete enligt 
normaliseringsprincipen. Den innebär att barnet ska få samma vård, rättigheter och omsorg 
som svenska barn och att de alltid ska ges möjlighet till ett så normalt liv som möjligt. 
Respondenterna från Nacka Kommun säger sig alltid arbeta opartiskt och se till den enskilda 
individen och inte stigmatisera dem som ”ensamkommande barn”. Informanterna poängterade 
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även vikten av att inte enbart se till de formella behoven utan även till barnets psykiska behov 
och utveckling. Ett arbetssätt som även leder till att det är enklare att ta beslut utifrån lagen 5 
kap 1 § SoL ( se bilaga 4) som säger ”att ett barn har rätt att växa upp under trygga och goda 
förhållanden som främjar en personlighetsutveckling samt en gynnsam fysisk och social 
utveckling, speciellt hos de barn som påvisat en negativ utveckling” (5 kap 1 § SoL). 

8. Sammanfattning 
 
Socialsekreterarnas främsta arbetsuppgift i arbetet med de ensamkommande barnen är att 
tillgodose deras behov. De arbetar utifrån nationella riktlinjer, lagar och sitt eget nätverk för 
att kunna tillgodose barnets mänskliga behov och rättigheter. Enligt lag har alla barn rätt till 
en individuellt anpassad handläggningsprocess i vilken socialsekreteraren har rätten till ett 
handlingsutrymme för att för att kunna ta enskilda beslut utifrån vad denne anser bäst för 
barnet (SoL 1 kap. 2 §, Se bilaga 4).  
 
Det ensamkommande barnet har kontakt med olika myndigheter och instanser, exempelvis 
Migrationsverket, skola och HVB-boenden. Socialsekreterarna på Nacka Kommun arbetar 
ständigt som en samverkande länk mellan instanserna. Genom kontinuerlig kommunikation 
och goda relationer förenklas arbetet och barnets behov kan sättas i första rummet.  
 
Att socialsekreteraren skaffar sig relevant erfarenhet och ständigt utvecklar sitt arbetssätt är en 
viktig förutsättning för att uppfylla den arbetsuppgift de är ålagda att utföra. Studiens resultat 
visar att den största problematiken ofta härrör till barnets psykiska ohälsa. Socialsekreterarna 
upplever att det är svårt att utföra sin arbetsuppgift då barnet inte vill/kan genomföra den 
vårdplan som skapats för att uppfylla löftet om ett ge barnet en chans till en nystart och ett 
kvalitativt liv i Sverige. De ensamkommande barnens starka överlevnadsinstinkt och ovilja till 
den terapeutiska vårdformen gör socialarbetarnas vardagliga arbete komplext. 
Socialsekreterarna har därför tvingats arbeta med andra metoder än vad som tidigare ansetts 
som praxis för att kunna genomföra sitt uppdrag.     

9. Slutsats 

Studien har bland annat diskuterat socialsekreterarnas handlingsutrymme. Det är ett komplext 
ämne som kan ses utifrån många olika aspekter. I likhet med Lipskys teori (Johansson, 2007) 
anser jag att socialsekreterarna behöver fria händer under handläggningsprocessen för att 
kunna fatta de beslut som är de bästa för barnet (SoL 1 kap 2§, se bilaga 4). Dock är det 
viktigt att belysa att det fria handlingsutrymmet kan leda till att barnen kan komma att 
behandlas annorlunda beroende på vilken socialsekreterare som tillskrivits ärendet. 
Handlingsutrymmet speglar bland annat socialsekreterarens engagemang, erfarenhet, empati 
och förmåga att nätverka med andra instanser. Jag håller med Nordgren (2006, 16 November) 
som beskriver i en tidningsartikel publicerad i Dagens Nyheter att socialsekreterarens egna 
känslor, åsikter och fördomar kan färga deras arbetsresultat och de beslut som fattas kring 
barnet. Det är därför av högsta vikt att socialsekreteraren är medvetna om etiken inom socialt 



	 23	

arbete, samt har en förståelse för kontrollsystemet och kvalitetssäkring. Det är också mycket 
viktigt att de beslut som tas fattas på basis av evidens och svensk lag.  

Att forskning i ämnet tas vidare anser jag både relevant och intressant. Ett exempel på 
forskningsfrågor som skulle kunna tas vid där den här studien slutar är på vilket sätt 
socialsekreterarnas handlingsutrymme skulle förändras om arbetet genomfördes med fler 
kvalitetsgranskande funktioner.  
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     Bilaga 1  
             Kodningsmall   
KODER KATEGORIER TEMA  
Ensamkommande 
barn  
Socialsekreterare  
Behov 
Handlingsutrymme 
Svårigheter 
BBIC 
Individuella- 
personer 
Trygghet 
Erfarenhet  
Förståelse  
Kulturskillnader 
Ålder  
Överlevnad- 
strategier  
Byråkratin 
Handlingsutrymme 
Ryktesspridning 
Kommuner  
Terapi  
Administration  
Tolkningsföreträde 
Socialtjänstlagen 
Riktlinjer 
Migrationsverket 
Engagemang 
Psykisk Ohälsa 
Människosyn 
Krig 
Vägen hit 
 
 

- Handlingsutrymme 
 

- Tillvägagångsätt för 
handläggning 
  

- Metoder och 
behandling 
 

- HVB-hem 
 

- Svårigheter som 
socialsekreterare möter  

 
 
 

 
Handläggning av 
ensamkommande barn  
 
Ensamkommande barns 
psykiska ohälsa 
 
Socialsekreterarnas 
handlingsutrymme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	 28	

Koder till Psykisk Ohälsa 
Ensamkommande barn  
Behov 
Individuella individer 
Trygghet 
Erfarenhet  
Människosyn 
Krig 
Vägen hit 
Ålder 
 
Koder till Tillvägagångsätt för handläggning 
Ensamkommande barn  
Socialsekreterare  
Trygghet 
Erfarenhet  
Förståelse  
Kulturskillnader 
Kommuner 
Engagemang 
 
Koder till Metoder och behandling 
Ensamkommande barn  
Socialsekreterare  
BBIC 
Nätverksperspektiv 
Erfarenhet  
 
HVB-hem 
Ensamkommande barn  
Behov 
Individuella individer 
Trygghet 
Ryktesspridning 
 
Svårigheter som socialsekreterarna möter 
Ensamkommande barn  
Socialsekreterare  
Överlevnad- strategier  
Byråkratin 
Handlingsutrymme 
Psykisk Ohälsa 
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Meningsbärande enheter 
 
”De mängder av timmar som jag sitter vid datorn, skulle jag kunna lägga på att ge ett bättre 
stöd till de barn jag arbetar med. Detta arbetet skulle kunna göras av någon annan..”  

”Vi får aldrig handla i affekt eller vad som är mest bekvämt för byråkratin, utan vad som är 
bäst för ungdomen”  

”Om jag vill flytta ett barn från ett boende till ett annat, så gör jag det. Min chef har sådan 
tillit till oss och litar på att vi vet vad som är bäst i den specifika situationen”  

”Det är nästan enklare att ta beslut baserat på barnet bästa, då det inte finns några föräldrar 
att ta hänsyn till” 

”Jag försöker ha ett bra relation med alla HVB-hem, familjehem och företag vi arbetar med. 
Jag ställer höga krav på de företag som arbetar för oss. Om vi anser att deras arbete inte är 
av hög standard så byter vi,  det tycker jag alla ska göra.”  

”Att arbeta efter BBIC-modellen är bra, men inget revolutionerande”   
 

”Jag gillar BBIC-modellen, speciellt nu när den har förändrats och det innebär mindre tid 
med administration” -  

”Jag fick ett samtal från ett HVB-hem i en annan kommun som sa att ’mitt barn’ stod utanför 
och frågade om han fick bo där istället.. Jag tycker det visar på ett slags livsdriv och att de är 
vana med att klara sig själva”  

”En av de riktlinjerna vi arbetar efter är att barnen ska bevara sitt ursprung, men det finns 
vissa grejer och beteenden vi inte kan tumma på. Som synen på män och kvinnor, synen på 
allas lika värden”   

”Det är stor skillnad att vara barn och vuxen i det svenska sociala systemet. Om jag var i 
deras situation hade jag nog också ljugit om min ålder”  
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     Bilaga 2 
Missivbrev  

Hej!    

Mitt namn är Louise, jag läser min sjätte termin på Socionomprogrammet på Umeås 
Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete i Socialt arbete. Mitt valda ämne är 
ensamkommande flyktingbarn i Nacka kommun.  

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse om Nacka kommuns arbete med 
ensamkommande flyktning barn, kartlägga vilka svårigheter som socialsekreteraren ställs 
inför. Samt undersöka samverkan med andra myndigheter och hur dessa på bästa sätt kan 
bemötta och stötta dessa barn.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur samt det dagsaktuella situationen inom ämnet. 
Men har även avsikt att ta hjälp av er verksamma socialsekreterare genom intervjuer.  Därmed 
vill jag intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefull för mitt 
arbete. Intervjun kommer att bestå av öppnafrågor som förhoppningsvis kommer leda till en 
givande diskussion. Jag beräknar att intervjun kommer ta ca 30- 45 minuter och jag hoppas att 
du har möjlighet att delta.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Det vill säga att 
deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Intervjun kommer 
behandlas konfidentiellt och enbart användas för arbetets syfte. De citat som förekommer i 
den färdiga arbetet kommer behandlas på sådant sätt att intervjupersonerna inte kan 
identifieras. Du får givetvis läsa prestationen av intervjun och även den färdiga kandidat 
uppsatsen. 

Jag hoppas med denna korta presentation och beskrivning att du vill delta med dina 
betydelsefulla erfarenheter.  
 
Vid ytterligare frågor är du välkommen att ringa eller maila. 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 

Louise Lundberg  Mobilnummer: 073-xxx xx xx  
E-post: louise.luxxxxxxx 
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     Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 
- Hur länge har du jobbat med ensamkommande barn? 
- Jobbar du utifrån någon specifik metod? 
 

1) Berätta om hur arbetet går till vid utredningen och handläggningen av 
ensamkommande barn 
 

2) Vilket handlingsutrymme finns att tillgodose barnets bästa?  
- Vilka riktlinjer utgår du ifrån? 
- Hur ser barnens behov ut? 
- Hur ser din bild av deras problem ut? 
- Erbjuds barnen någon terapeutiskt hjälp? 
 

3) Vad tycker du ska prioriteras med handläggningen? 
 

4) Vilka andra instanser samarbetar ni med? 
- Hur fungerar samarbetet?  
 

5) Vilka problem och svårigheter brukar vanligtvis uppkomma i ditt arbete med 
ensamkommande barn? 
- Hur hanterar du dessa svårigheter? 
 

6) Hur gör du för att stötta de ensamkommande och ge dem en bra start i Sverige? 
 

7) Vilket förhållningssätt tycker du krävs för att arbeta med ensamkommande barn? 
 

8)  Något du vill tillägga? 
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     Bilaga 4 
Lagar och lagrum   

 
Socialtjänstlagen (2001:453) är central i alla beslut som tas inom socialförvaltningen. De 
primära kapitel och paragrafer i SoL presenteras i detta stycke, sedan presenteras andra 
viktiga lagrum som Socialsekreterarna baserar sina beslut utifrån. 

• Alla beslut som Socialsekreteraren tar rörande ett barn, tas på basis av 1 Kap. 2 § Vid 
åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.  

• Enligt 2 kap. 2 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen ska få det stöd och den hjälp som de behöver.  

• Enligt 3 kap. 3 § SoL ska socialnämnden bestå av personal som har lämplig 
utbildning och erfarenhet som kan utgöra den kvalité som verksamheten har, samt 
systematiskt och ständigt utvecklas.  

• Enligt 3 kap 5 § ska alla beslut som rör barn ska tas med hänsyn till barnets ålder och 
mognad. Vid handläggningen av ensamkommande barn måste då socialsekreteraren ta 
i beaktande att barnen kan befinnas i ett traumatiskt stadie eller inte utvecklats som ett 
svenskt barn i samma ålder.  

• Kommunernas arbete med barn och unga regleras i 5 kap. 1 § SoL. Socialnämnden 
ska se till att barn växer upp i trygga och goda förhållanden. Främja en 
personlighetsutveckling samt en gynnsam fysisk och social utveckling  hos barn och 
unga, speciellt hos de barn som påvisat en negativ utveckling.  

• 11 kap. 1§ Handläggning av ärenden Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda 
utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till 
nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är en av de viktigaste lagarna att utgå 
ifrån vid arbetet med nyanlända. Lagen behandlar bestämmelser om sysselsättning och 
bistånd. 1 januari 2014 ändrades lagen för att ge Migrationsverket ökad möjlighet att anvisa 
ensamkommande barn till kommuner som inte har skrivit på överenskommelse med 
Migrationsverket. I regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande av 
ensamkommande barn skrivs att utifrån barnets bästa ska en anvisning ske i omedelbar 
anslutning till att det ensamkommande barnet som söker asyl (Socialstyrelsen 2013).  
 
Den 1 mars 2016 trädde Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning (bosättningslagen) det innefattar att alla kommuner måste ta emot nyanlända som 
fått uppehållstillstånd och ska lämna migrationsverkets anläggningar. De ensamkommande 
barnen omfattas av ett eget fördelningssystem som träder i kraft den 1 april 2016, som 
innefattar att kommunerna tar emot barn och ungdomar beroende på kommunens storlek, 
invånare och hur många nyanlända och barn de redan mottagit. Regeringens avsikt med de 
nya lagarna är att alla kommuner ska tillsammans hjälpa till och ta emot nyanlända så alla 
arbetar på utifrån samma förutsättningar (Migrationsverket, 2016).  
 
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Denna lag innefattar bestämmelser 
för god manskap för ensamkommande barn. Ansökan görs av Migrationsverket eller av 
socialnämnden i barnets vistelsekommun. En god mans uppdrag innefattar att bestämma i alla 
frågor som berör baren, både ekonomiska-, personliga- och rättliga frågor.  
 
Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Denna lag innefattar att de 
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asylsökande som kommer till Sverige, har samma rätt till vård 1 § I denna lag finns 
bestämmelser om landstingens skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård 
samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar. I 9 § beskrivs att om individen 
behöver en annan form av vård som inte kan tillgodoses av vårdinstansen ska hen remitteras 
till en annan vårdgivare.  

 

 


