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Sammanfattning 

Under den senare halvan av 2015 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn i Sverige 

kraftigt. Denna ökning bidrog till att det på kort tid ställdes mycket höga krav på det 

mottagningssystem som dessa barn tas emot av, där socialtjänsten och HVB-hemmen kan ses 

som de stora aktörerna. Studiens syfte är därmed att undersöka hur individer som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn på socialtjänst och HVB-hem upplevt förändringen som skett i 

arbetet med dessa individer under 2015, om förändringen påverkat kvalitén i arbetet samt hur 

de tror att arbetet med denna målgrupp kommer att se ut i framtiden. Studien är av kvalitativt 

förfarande då vi vill undersöka intervjupersonernas upplevelser av förändringen. 

Resultatet i studien visar att socialsekreterarna och personalen på HVB-hemmen uppger att en 

stor förändring i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen har skett på grund av den 

kraftiga ökningen i antalet ensamkommande barn. Denna ökning har bl.a. inneburit att 

kvalitén på arbetet påverkats och att samverkan mellan de inblandade aktörerna har havererat. 

Sammanfattningsvis har den gemensamma åsikten hos intervjupersonerna varit att det under 

den här tiden har varit svårt att säkerställa individernas behov samt att finna tid till att möta de 

enskilda individerna. 
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Begrepp & förkortningar 

I detta avsnitt kommer vi att förklara olika begrepp och förkortningar som är aktuella inom 

ämnet och som återkommer senare i studien. 

Ankomstkommun - Beskrivs av Migrationsverket (2013) som den kommun där barnet först 

kommer i kontakt med en svensk myndighet, den kommunen ska erbjuda individen tillfälligt 

boende i väntan på anvisning till den kommun som sedan kommer att ansvara för barnet.  

Anvisningskommun - Är den kommun som Migrationsverket anvisar barnet eller ungdomen 

till och som sedan ansvarar för barnet och ungdomens boende och omsorg detta i enlighet 

med Migrationsverkets (2015) beskrivning.  

Asylsökande - Är enligt Migrationsverket (2016a) de individer som tagit sig till Sverige och 

sökt asyl men som ännu inte fått besked gällande deras ansökan.  

BBIC- Barns behov i centrum beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som en handläggnings- och 

dokumentationsmodell, som används inom de flesta kommuner i Sverige vid utredning och 

uppföljning av barn och unga. Modellen tydliggör barn och ungas rätt till deltagande och 

medinflytande i frågor som rör den enskilde individen.  

EKB - EKB är en förkortning för ensamkommande barn. Med EKB avses enligt prop. 

2005/06:46 alla barn under 18år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller 

som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.  

Flykting - När vi pratar om flyktingar i studien använder vi oss av Migrationsverket (2016a) 

formulering av vad en flykting är. Det är en individ som flytt sitt land med välgrundade skäl 

och med anledning av rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning, kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.  

HVB-hem- IVO (2016) skriver att HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda individer för vård eller behandling samtidigt som det fungerar som ett boende. När 

ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge 

barnen omvårdnad, stöd och fostran.  

IVO- Inspektionen för vård och omsorg. 

LMA - LMA är en förkortning för lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). 

SoL - SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen (2001:453). 

UtlL- UtlL är en förkortning av Utlänningslagen (2005:716).
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1. Inledning 

Det totala antalet asylsökande per år i Sverige har enligt Migrationsverkets statistik (2016b) 

ökat under flera år. Den största ökningen har dock skett under 2015 och framförallt under den 

senare halvan av året. Migrationsverket (2016c) har också under flera år fört separat statistik 

över antalet ensamkommande flyktingbarn. I denna statistik går det, precis som i statistiken 

över det totala antalet asylsökande, att utläsa att antalet ensamkommande flyktingbarn ökat 

stadigt under flera år och att det även där har skett en kraftig ökning under den senare halvan 

av 2015. Under 2014 kom det 7 049st ensamkommande flyktingbarn till Sverige jämfört med 

2015 då det kom 35 369st. Denna ökning innebär att det under 2015 kom fem gånger så 

många ensamkommande flyktingbarn än vad det gjorde föregående år. Migrationsverkets 

prognos över 2016 pekar dessutom på att det kommer att komma minst lika många 

asylsökanden under detta år som det kommit under 2015, något som i sin tur ställer höga krav 

på samhället i mottagandet av dessa individer. 

I Sverige finns ett flertal lagar som bestämmer hur mottagandet av asylsökande ska gå till, 

bland annat av LMA, SoL och UtlL. Beroende på individens ålder går mottagandet till på 

olika sätt, men då denna studie syftar till att undersöka förändringar i arbetet med 

ensamkommande barn och ungdomar så kommer vi i denna del att kortfattat presentera hur 

deras mottagande går till då denna process också påverkar socialtjänsten och HVB-hemmens 

arbete med individerna.  

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar startar enligt Socialstyrelsen (2012) när 

ett barn eller en ungdom ger sig till känna inför en svensk myndighet, t.ex. polisen, 

socialtjänsten eller Migrationsverket. Den kommun där barnet ger sig till känna kallas enligt 

Socialstyrelsen för ankomstkommun. Ankomstkommunen blir ansvarig för att ordna boende 

till barnet tills dess att barnet anvisats till den kommun som sedan kommer att ha ansvaret om 

den unge, detta i enlighet med 3§ andra stycket i LMA (1994:137). Under tiden 

anvisningskommunen ordnar med ett permanent boende för barnet bor individen, om denne är 

över 12år, på ett så kallat transitboende i ankomstkommunen. Ett transitboende är enligt 

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) ett tillfälligt boende där individen bor i väntan på att 

placeras i ett HVB-hem, stödboende eller ett familjehem.  

Det första anvisningskommunen ansvarar för gentemot barnet är enligt Migrationsverket 

(2015) att se till att individen får ett boende. Det finns då olika typer av boenden kommunen 

kan placera barnen i och dessa är enligt 6kap 1§ SoL familjehem, HVB-hem eller stödboende. 

Dessa boendeformer ansvarar Socialtjänsten för att tillhandahålla. Vilken typ av boende 

barnet blir placerat i bestäms av socialtjänsten och socialnämnden som utreder och bedömer 

vilka insatser varje enskilt barn är i behov av. En familjehemsplacering innebär enligt 

Socialstyrelsen (2013) att ett enskilt hem får i uppdrag av socialnämnden att ta emot ett barn 

eller en ungdom och ansvarar för vård och fostran för individen. Ett familjehem kan vara en 

placering hos en närstående eller släkting, men det kan också innebära en placering hos en 

enskild person där det tidigare inte finns några relationer till det ensamkommande barnet och 

som socialtjänsten tillhandahåller. Ett HVB-hem är enligt Socialstyrelsen en boendeform som 

tillhandahåller vård eller behandling samtidigt som det verkar som ett boende. HVB-hemmen 

består ofta av ett flertal sovrum, några gemensamma utrymmen och det ska alltid finnas 
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personal dygnet runt. Den tredje och sista boendeformen, stödboende, innebär enligt IVO 

(2015) en placering i ett enskilt boende, t.ex. en lägenhet där individen ges möjlighet till 

individanpassat stöd. Skillnaden mellan ett stödboende och ett HVB-hem är att en individ som 

bor i ett stödboende bedöms vara mer självständig än en individ som placeras på ett HVB-

hem, detta på grund av att individen erbjuds mindre stöd på ett stödboende. 

När den unge fått ett boende ska kommunen enligt Migrationsverket (2015), SoL och 

Socialstyrelsen (2012) så snart som möjligt utse en god man till den unge individen. Det är i 

sin tur överförmyndaren i den kommun som barnet eller ungdomen vistas i som förordnar god 

man. En god man är en person som ska företräda den unge i Sverige och som ansvarar för 

barnets och ungdomens personliga förhållanden och intressen. God man tar också beslut i 

frågor gällande bland annat individens boende, tillgångar och skola. Om den unge får 

permanent uppehållstillstånd innan hen fyllt 18år övergår den gode mannen istället till att bli 

den unges särskilt förordnade vårdnadshavare. När individen fyller 18år och anses som 

myndig upphör godmanskapet eller den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgifter 

automatiskt, om inte socialtjänsten, socialnämnden och den unge anser att det fortfarande 

finns ett behov av denna typ av stöd. 

Den unge har också enligt 6kap 7c§ SoL rätt till en särskilt utsedd socialsekreterare som 

ansvarar för kontakten med den unge när denne ges vård i ett familjehem, stödboende eller i 

ett HVB-hem. Socialsekreteraren ska besöka den unge regelbundet i den omfattning det är 

lämpligt eller utifrån individens behov och önskemål. Socialsekreteraren ska enligt 

Socialstyrelsen (2013) och Scheele och Strandberg (2015) se till att det från och med den 

dagen den unge blivit placerad på ett boende, finns en vårdplan upprättad för den unge. I 

vårdplanen ska de övergripande målen för den unges behov beskrivas och detta görs i de 

flesta kommuner enligt BBIC:s utredningsmodell. Socialsekreteraren ska arbeta i ett nära 

samarbete med det boende där individen är placerad och har det övergripandet ansvaret för att 

barnet ges god vård. Scheele och Strandberg skriver dock att det är personalen på HVB-

hemmet eller familjehemsföräldrarna som har det övergripande ansvaret för den dagliga 

omsorgen.  

Socialsekreteraren ska, som ovan nämndes, samarbeta nära det boende där den unge är 

placerad för att säkerställa att individens behov av vård och stöd blir tillgodosedda. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) ska boendet tillsammans med den unge upprätta en genomförandeplan 

utifrån den vårdplan socialsekreteraren upprättat. Enkelt uttryckt ska det i 

genomförandeplanen finnas delmål som boendet tillsammans med den unge ska arbeta för att 

uppnå. Det övergripande målet är att individen ska bli självständig och integrerad i 

samhället.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det skett en stor ökning av antalet ensamkommande 

flyktingbarn under 2015 och att ett lika stor antal förväntas komma under 2016. Som vi nämnt 

tidigare kommer detta att ställa höga krav på de myndigheter som ansvarar för mottagandet av 

dessa individer. Det kommer också att bli en stor utmaning för kommunerna att tillhandahålla 

boenden av hög kvalité och att säkerställa god kvalitet i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar. I mottagandet av de ensamkommande barnen kan socialtjänsten 

och HVB-hemmen ses som de stora aktörerna men det ökade trycket kommer även att ställa 
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höga krav på övriga aktörer i samhället som möter målgruppen t.ex. skola, vård, 

bostadsmarknad och arbetsmarknad. Då tiden för denna studie varit begränsad har vi inte haft 

möjlighet att studera hur alla inblandade aktörer hanterat den kraftiga ökningen av antalet 

ensamkommande flyktingbarn. Vi har därför, i denna studie, valt att avgränsa oss till att 

studera hur socialtjänsten och HVB-hemmen, där de ensamkommande flyktingbarnen bor, 

arbetar för att hantera denna nya arbetssituation. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur individer som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn på socialtjänst och HVB-hem upplevt förändringen som skett i arbetet med dessa 

individer under 2015, om förändringen påverkat kvalitén i arbetet samt hur de tror att arbetet 

med dessa barn kommer att se ut i framtiden. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilken förändring har skett i arbetet med ensamkommande flyktingbarn under 2015? 

2. Har kvalitén i arbetet med målgruppen påverkats av det ökade antalet 

ensamkommande flyktingbarn? 

3. Hur upplevs arbetssituationen med ensamkommande flyktingbarn? 

4. Hur ser det framtida arbetet ut med ensamkommande flyktingbarn?  

2. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att presenteras i form av 

metod, informationssökning, urval, intervjuernas genomförande och analysmetod. Det är även 

i detta avsnitt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kommer att diskuteras under 

rubriken tillförlitlighet. Avslutningsvis kommer etiska överväganden och studiens 

arbetsfördelning att presenteras. 

2.1 Studiens upplägg 

Denna studie består dels av en litteraturöversikt men också av kvalitativa intervjuer. En 

litteraturöversikt syftar enligt Forsberg och Wengström (2013) till att ge en beskrivande 

bakgrund till det ämne en studie är avsedd att undersöka. Det är främst detta 

litteraturöversikten i denna studie är tänkt att vara, en beskrivande bakgrund, som den 

insamlade empirin senare i studien kommer att analyseras och jämföras med. Friberg (2012) 

skriver dock att kritik har riktats mot denna typ av litteraturöversikt på grund av att risken är 

att författarna av studien endast väljer ut den forskning som stödjer den egna ståndpunkten. 

Med detta i beaktning har vi, författarna av denna studie, försökt att vara objektiva när vi valt 

ut den litteratur som presenteras i litteraturöversikten. 

Studien består som tidigare nämnt inte bara av en litteraturöversikt utan är också av ett 

kvalitativt förfarande. Detta då studien vänder sig till individer som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt dessa individers upplevelser av den egna 

arbetssituationen med målgruppen. Den kvalitativa forskningen handlar enligt Bryman (2011) 

och Kvale och Brinkmann (2014) om att studera och uppfatta den sociala verkligheten och det 

som händer i den utifrån undersökningspersonernas perspektiv. Denna metod lämpar sig 

därför bra när forskning berör samhällsvetenskapliga objekt. Ståndpunkterna i kvalitativ 

forskning handlar om att ta del av det direkta samspelet för att ta del av andra människors 
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upplevelser. Forskaren tar genom sina studier, del av individens medvetande och skapar på så 

vis social kunskap. Att genomföra en studie av kvalitativ karaktär kändes därför naturligt då 

studien just syftar till att undersöka intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta med målgruppen.  

2.2 Metodologisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer tre metodologiska utgångspunkter att beskrivas, detta för att tydliggöra 

vilken av dessa tre vi har valt att arbeta utifrån och varför just den utgångspunkten har varit 

mest lämplig. De tre utgångspunkterna för kvalitativ forskning är induktiv, deduktiv och 

abduktiv ansats. 

En induktiv ansats eller utgångspunkt innebär enligt Bryman att forskaren först samlar in data 

inom ett område för att sedan utifrån resultatet dra generaliserbara slutsatser. Alltså går 

forskaren in i studien förutsättningslöst utan en i förväg bestämd teori. Om man istället arbetar 

utifrån en deduktiva ansats, skriver Bryman att forskaren börjar med att formulera en teori, 

utifrån vilken en hypotes formuleras. Sedan samlas data in och analyseras för att därefter 

antingen kunna bekräfta eller förkasta hypotesen. Förkastas hypotesen bör forskaren 

omformulera den ursprungliga teorin utefter de resultat som framkommit. Den sista, 

abduktiva ansatsen, kan man säga är en blandning av induktiv och deduktiv ansats. Denna 

handlar enligt Fejes och Thornberg (2015) om att konstruera en hypotes som förklarar teorin 

eller datan bättre än andra möjliga hypoteser. Det man kommer fram till i en abduktiv ansats 

används som en provisorisk teori och utgör grunden för fortsatt undersökning. Med andra ord 

kan forskaren regelbundet växla mellan att samla in data och att formulera hypoteser. 

Utifrån beskrivningarna ovan kan vi utläsa att vi i denna studie använt oss av en induktiv 

ansats. Detta trots att vi från början hade en föreställning om att en förändring hade skett i 

arbetet med ensamkommande barn, dock vill vi undersöka är hur denna förändring har sett ut 

och utifrån detta har vi gått in i studien förutsättningslöst. 

2.3 Informationssökning 

Litteratursökningen till studien gjordes först efter att vi formulerat studiens syfte och 

frågeställningar, detta för att kunna konkretisera på vilket område litteratursökningens fokus 

skulle ligga på. Litteraturen till denna studie består till stor del av böcker och dessa hittades 

med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks databas där sökord som migration, integration, 

mottagande, ensamkommande barn, socialtjänsten, handläggning, socialt arbete, social worker 

och social work har använts. De flesta sökord som använts har varit svenska, detta då vi valt 

att avgränsa oss till information som rör det svenska mottagningssystemet eftersom det är 

detta område studien syftar till att undersöka. En annan bidragande faktor till att vi avgränsat 

litteratursökningen är för att vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i den internationella 

forskningen i den utsträckning vi önskat. Dock har vi tagit del av internationell forskning som 

visat på samma resultat som litteraturen som presenteras i denna studies ”Litteraturöversikt”. 

Utifrån de böcker som genererades i sökningen sökte vi vidare på böcker som berörde samma 

område, både med hjälp av Umeå Universitetsbibliotekets egna system men också med hjälp 

av Adlibris som vid varje bok rekommenderar andra böcker inom samma ämne. Böcker med 
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likvärdig information som redan använts har valts bort för att det inte ska bli upprepningar i 

studien.  

Den del som i studien kallas för “Litteraturöversikt” består till stor del av källor i bokform, 

publicerade skrifter och pålitliga hemsidor. De publicerade skrifterna har hittats genom 

sökningar i DiVA och i Umeå Universitetsbiblioteks databas SocIndex där samma sökord 

som nämnts tidigare har använts. De hemsidor som använts som källor i studien har hittats 

dels med hjälp av www.google.se’s sökfunktion men också genom vår egna tidigare kunskap 

om var denna typ av information kan hittas, t.ex. på Migrationsverket.se, socialstyrelsen.se, 

IVO.se osv. Tidigare uppsatser eller studier som berör samma område som denna studie 

undersöker, har också lästs för att få uppslag till källor som kan innehålla information som är 

relevant även för den här studien.  

Tillvägagångssättet som beskrivs ovan stämmer överens med den typ av litteratursökning som 

Bryman beskriver som en systematisk litteraturgenomgång. Vid denna typ av 

litteratursökning ska forskaren först formulera ett konkret syfte för studien. Sedan ska kriterier 

fastställas som ska gälla vid litteratursökningen t.ex. tidsspann, region eller land. Kriterierna 

fastställs för att forskaren sedan, konsekvent, ska kunna välja vilken litteratur som ska vara 

med i studien och vilken som ska väljas bort. Under denna studie har litteratur som 

publicerats i Sverige mellan 2010 - 2016 prioriterats och använts.   

2.4 Urvalsförfarande 

Under studiens gång har det genomförts totalt 5st intervjuer och deltagarna i dessa intervjuer 

bestod av 3st boendechefer och 2st socialsekreterare. Tanken var från början att vi skulle ha 

tre intervjupersoner från varje profession, men den sista intervjupersonen valde att avsluta sitt 

deltagande i ett sent skede av studien. När vi sökte intervjupersoner hade vi bara ett kriterie de 

skulle uppfylla, de skulle ha jobbat med målgruppen ensamkommande flyktingbarn under 

minst ett år, vilket också alla intervjupersoner som deltagit i denna studie har uppfyllt. 

Anledningen till att vi använde oss av detta kriterie var för att intervjupersonerna skulle ha 

tillräckligt med erfarenhet för att kunna besvara våra intervjufrågor och för att vi i vår tur 

sedan skulle kunna besvara våra frågeställningar och syfte. Intervjupersonerna valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval, vilket av Bryman beskrivs som ett arbetssätt där 

intervjupersonerna väljs ut för att de är lättillgängliga för forskarna. Nackdelen med denna 

urvalsmetod är enligt Bryman att resultatet inte går att generalisera på grund av att man inte 

vet vilken population stickprovet representerar.   

2.5 Intervjuer 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna skickade vi dels ut mail till olika 

socialtjänsters enheter för ensamkommande barn där vi bifogade vårt följebrev (bilaga 1). De 

individer som sedan ville ställa upp på intervjuer fick kontakta oss för att bestämma tid och 

plats för intervjun. Vi sökte också kontakt med våra intervjupersoner via telefon där vi ringde 

och presenterade oss och syftet med studien, individerna fick sedan betänketid över om de 

ville delta i studien och fick sedan kontakta oss via telefon eller mail om de ville ställa upp på 

en intervju. Intervjuerna genomfördes dels över telefon men också i möte med 

intervjupersonen, vilket kan kallas för direkta intervjuer. Enligt Bryman skiljer det sig inte 
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mycket mellan att använda sig av telefonintervjuer och direkta intervjuer vilket gjorde att vi 

valde att genomföra båda typerna då vi hade kort om tid och ingen möjlighet att träffa alla 

intervjupersoner personligen. Alla intervjuer tog mellan 20-50min och ingen skillnad i 

intervjuernas längd eller intervjupersonernas svar kan utläsas beroende på om intervjun 

genomfördes via telefon eller på plats. När intervjuerna genomfördes gjordes detta utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2), vilket enligt Bryman innebär att intervjuguiden 

skapas utifrån olika teman och under varje tema görs frågescheman där frågornas 

ordningsföljd kan variera. Denna intervjumetod ger utrymme för forskaren att ställa 

ytterligare frågor eller följdfrågor utifrån de svar som framkommer under intervjun. 

Intervjuerna spelades in, efter att samtycke inhämtats från intervjupersonerna, och 

transkriberades sedan för att informationen som framkommit skulle kunna analyseras 

ordagrant. 

2.6 Analysmetod 

När studiens empiri analyserats har en kvalitativ innehållsanalys använts. Denna analysmetod 

menar Fejes och Thornberg (2015) syftar till att skapa mening ur en stor mängd data, men de 

skriver också att detta kan göras på olika sätt. Fejes och Thornberg skriver att en kvalitativ 

innehållsanalys kan ha tre olika inriktningar. Den första inriktningen fokuserar på att 

undersöka subjektiva erfarenheter, den andra syftar till att undersöka hur sociala situationer 

konstrueras och den sista inriktningen fokuserar på implicita och omedvetna aspekter av 

sociala fenomen. I denna studie är det främst den första, subjektiva, inriktningen som varit 

aktuell då studien syftar till att undersöka intervjupersonernas upplevelse av den förändring 

som skett.   

Enligt Fejes och Thornberg kan en kvalitativ analys göras på många olika sätt, och de skriver 

att Patton (2002) i sin tur konstaterar att det inte finns några absoluta regler för hur analysen 

ska gå till. De menar att det enda som de olika tillvägagångssätten har gemensamt är följande:  

”Använd hela ditt intellekt för att på ett rättvisande sätt representera de data du har och kommunicera vad dina 

data visar utifrån syftet med din studie. […] eftersom varje kvalitativ studie är unik så kommer även det 

analytiska arbetssättet att vara unikt”. (Fejes och Thornberg, 2015) 

Fejes och Thornberg hänvisar vidare till Kvales (1997) 5st huvudmetoder för kvalitativ 

innehållsanalys. Dessa kallas för koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och ad 

hoc. Utifrån Fejes och Thornbergs beskrivning av dessa olika metoder anser vi att vi har 

använt oss av den som kallas för kategorisering. Denna metod kännetecknas av att 

datamaterialet kodas i kategorier och att dessa sedan analyseras för att hitta likheter och 

skillnader, detta för att koderna sedan ska kunna struktureras i olika kategorier.  

2.7 Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet kommer nedan att diskuteras utifrån de begrepp Bryman kallar för 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Begreppen kommer nedan att förklaras närmare 

och studiens trovärdighet kommer att analyseras i förhållande till dem. Begreppen nedan 

kommer också vidare att diskuteras och problematiseras i studiens diskussionsavsnitt.  
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Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas och replikeras av andra. När det gäller kvalitativ forskning är det i de flesta fall svårt 

att replikera en studie då forskningen sker på en social miljö och den sociala miljön oftast är 

olika och under ständig förändring. Vi anser dock att vår studie har hög reliabilitet då studien 

är möjlig att upprepas, detta trots att det är svårt att återskapa en social miljö. Vi tror inte att 

det skulle ha betydelse för vart i landet man skulle genomfört intervjuerna då samma resultat 

framkommit i alla de intervjuer som genomförts i studien. Vi tror heller inte att andra resultat 

skulle framkommit om fler intervjuer genomförts, av samma anledning som tidigare nämnts. 

Studiens syfte ämnar att undersöka om någon förändring skett mellan 2010-2015 vilket med 

andra ord är det en “fryst” social miljö som redan har inträffat och är med andra ord inte 

föränderlig. 

Validitet står enligt Bryman (2011) för om studien mäter det den avser att mäta. Med andra 

ord kan man säga att det står för hur väl resultatet i studien besvarar syftet och 

frågeställningarna. För att stärka validiteten och för att förtydliga studiens röda tråd har 

studiens syfte och frågeställningar använts som utgångspunkt både när intervjuguiden 

utformats, men också när empiri- och analysdelen strukturerats upp.  

Generaliserbarhet beskriver Bryman som svårt att uppnå när det gäller kvalitativa studier, 

detta då deltagare i kvalitativa studier ofta inte är representativa för hela populationen. Därför 

menar Bryman att kvalitativa studier bör generaliseras till teori och inte över populationer. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar precis som Bryman att man kan göra en analytisk 

generalisering från en intervjuundersökning, oavsett om man har använt sig av ett 

slumpmässigt urval eller inte. De menar att den analytiska generaliseringen vilar på rika 

kontextuella beskrivningar som både omfattar författarens argument för att studiens resultat 

går att generalisera men också på läsarnas generaliseringar från en studie.  

2.8 Etiska överväganden 

Oavsett vilken typ av studie som ska genomföras ska forskaren först göra etiska 

överväganden, det vill säga reflektera kring hur forskningen kan komma att påverka 

deltagarna i studien. Enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet, VR, (2002) finns det då fyra 

stycken huvudkrav forskaren bör ta hänsyn till och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan kommer dessa huvudkrav 

att beskrivas mer ingående både utifrån Bryman men också utifrån VR. 

Informationskravet - innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om att 

deltagandet i studien är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagaren har 

också rätt att få veta vad studiens syfte är samt att få ta del av all information som kan komma 

att påverka deltagarens vilja till att delta i studien.  

Samtyckeskravet - detta krav innebär att forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke till att 

delta i studien. Deltagarna kan under studiens gång välja att dra tillbaka sitt samtycke och 

avbryta sitt deltagande i studien. 
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Konfidentialitetskravet - står för att uppgifter om en deltagare och vad denne person sagt 

under sitt deltagande i studien ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att det 

inte ska gå att utläsa vilka som deltagit i studien eller vem som sagt vad.  

Nyttjandekravet - betyder att uppgifterna som samlats in till studien bara får användas till det 

forskningsändamål deltagaren gett sitt samtycke till. 

I denna studie har hänsyn tagits till samtliga ovan nämnda krav. Informationskravet 

uppfylldes i samband med intervjutillfällena där vi informerade deltagarna om studiens syfte, 

deras frivillighet att delta, samt deras möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Vi har 

också inhämtat samtycke från deltagarna enligt samtyckeskravet och i enlighet med 

konfidentialitetskravet har alla intervjuer avidentifierats vilket gör det omöjligt att utläsa 

enskilda individers uttalanden i vår studie. Uppgifterna som samlats in under studiens gång 

har endast använts utifrån det syfte som studien avser, detta i enlighet med nyttjandekravet. 

2.9 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi båda tagit lika stort ansvar för de olika delarna av studien. Arbetet 

har till stor del genomförts med hjälp av GoogleDocs vilket tillåter flera personer att skriva i 

samma dokument samtidigt, vi har alltså arbetat tillsammans och skrivit de olika delarna av 

studien samtidigt. Den enda gång vi har arbetat enskilt är vid intervjutillfällena samt under 

transkriberingen av dessa, men även där har båda tagit lika stort ansvar genom att hjälpas åt 

vid korrekturläsning och liknande. Då vi valt att skriva studien tillsammans har vi varit av den 

uppfattningen att vi båda ska ta lika stort ansvar och vara lika delaktiga i alla delar av studien. 

Detta har också bidragit till att det har blivit ett bättre flyt i texten. Vi anser att arbetet har 

fungerat väl och författarna har inte haft några problem med att samarbeta.  

3. Teori 

I detta avsnitt kommer studiens teorier att presenteras. De teorierna som har valts ut till denna 

studie är det salutogena förhållningssättet, coping och det transnationella perspektiv. Det 

salutogena förhållningssättet och coping valdes ut, dels för att de är så pass övergripande och 

för att de ligger nära varandra, men också för att en stor del av det sociala arbetet utförs med 

dessa teorier i grunden. Intervjupersonerna har också vid intervjutillfällena nämnt att de 

arbetar efter dessa teorier, vilket också bidrog till att de togs med i denna del av studien. Det 

transnationella perspektivet valdes också ut på grund av att det har så pass stor relevans i 

arbetet med vår målgrupp ensamkommande barn. Det är inte bara relevant utifrån 

socialtjänsten och socialsekreterarnas sida, utan också från HVB-hemmen och 

boendechefernas.  

3.1 Det salutogena förhållningssättet 

Det salutogena förhållningssättet utgår enligt Eriksson (2015) från engagemang och 

medinflytande (empowerment) hos den enskilde individen och grunden inom detta 

förhållningssätt vilar på konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det handlar om att se 

varje människa som kapabel, resursstark och erfaren. Antonovosky (2005) skriver också att 

det salutogena synsättet handlar om att lägga fokus på vad som är friskt och hur vi uppnår god 

hälsa.  
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Eriksson menar att för att vi ska kunna förstå vad god hälsa är krävs det att vi också känner till 

riskerna kring varför ohälsa uppstår samt hur vi undviker det. Trots att det finns en 

medvetenhet kring faktorer som kan bidra till ohälsa fokuserar man inom det salutogena 

förhållningssättet istället på de faktorer som faktiskt leder till och bibehåller en god hälsa för 

individerna. Eriksson beskriver hur grundaren av begreppet salutogenes Aaron Antonovsky 

ställde sig frågan vad det är som gör att vissa individer klarar av större påfrestningar än 

andra? Vilka resurser har individerna som kan bibehålla en god hälsa trots stora och 

omväldigande påfrestningar? 

Under Antonovoskys (2005) forskning upptäckte han att individens omgivning är full av 

stressorer. Många individer hanterar dessa stressorer bra och påverkas inte överhuvudtaget. 

Medan andra individer påverkas mycket mer och kan till och med bli svårt sjuka av dessa. För 

att individen ska kunna hantera stressorer i vardagen menar Antonovsky att det krävs 

motståndskraft mot stressorerna. Det som påverkar den enskildes motståndskraft är individens 

arv och tidigare miljö men också de två nyckelbegreppen inom det salutogena synsättet, de 

generella moståndsresurserna och känslan av sammanhang. De generella motståndsresurserna 

är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd osv., med andra ord faktorer som ger 

individen möjlighet att stå emot vardagens stressorer. För att skapa en känsla av sammanhang 

krävs det att individens tillvaro blir begriplig, hanterlig och meningsfull.  

Antonovsky beskriver att för att man ska få en så tydlig förståelse som möjligt av stressorena 

bör man ställa dessa mot intresset för copingmekanismerna. Stressorer behöver inte ses som 

något negativt och något som måste bekämpas utan de kan ses som faktorer som omger 

individen överallt i samhället. Det handlar, som tidigare nämnt, om hur vi faktiskt hanterar 

stressorer som finns i vår vardag och för att göra detta anser alltså Antonovsky att fokus bör 

läggas på copingsresurser.  

3.2 Coping 

Begreppet coping står enligt Brattberg (2008) för den enskilda individens förmåga att kunna 

bemästra de kriser som alla någon gång i livet kommer att stöta på. Brattberg menar att alla 

människor lägger grunden för sin copingförmåga i barndomen och att den sedan håller sig 

relativt stabil livet ut. En individ med god copingförmåga bemästrar olika situationer så som 

de är, trots att denne kanske aldrig har stått inför en liknande situation tidigare. Brattberg 

skriver vidare att dessa individer under livets gång har samlat på sig olika verktyg eller 

strategier för att kunna bemästra olika typer av situationer. Brattberg menar att för varje gång 

en individ tagit sig igenom en kris har dennes copingförmåga förbättrats. 

För att individen ska kunna bemästra olika typer av kriser och situationer krävs som sagt att 

individen har de verktyg eller strategier som krävs och enligt Brattberg finns det olika 

copingstrategier individen kan använda sig av. Dessa strategier kallas för problemfokuserad-, 

känslofokuserad coping och undvikandestrategier och kommer nu att förklaras vidare. Den 

problemfokuserade copingstrategin är precis som namnet antyder en uppgiftsorienterad 

strategi och den fokuserar på yttre problem och den känslofokuserade strategin handlar om att 

se till de egna inre känslorna. Enligt Brattberg används ovan nämnda strategier, ofta 

tillsammans på följande sätt; om problemet går att lösa fokuserar man på att använda sig av 

den problemlösande strategin samtidigt som de inre känslorna hanteras av individen på ett 
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konstruktivt och positivt sätt. Däremot om problemet inte går att lösa fokuserar individen bara 

på att hantera de känslor som uppstår i situationen. Den undvikande strategin handlar istället 

om att individen, precis som namnet på strategin antyder, undviker problemet för att ta tag i 

det i ett senare skede av livet. Brattberg skriver dock att den sistnämnda strategin endast 

minskar stressen på kort sikt och istället ökar stressnivån mer på längre sikt än vad de övriga 

strategierna gör.  

3.3 Transnationellt perspektiv 

Det transnationella perspektivet har enligt Gustafson (2007) vuxit fram under 1990-talet, då 

forskare insåg att det äldre internationella migrationsperspektivet inte räckte till för att förstå 

vad migration innebar fullt ut. Gustafson skriver att till skillnad från de äldre perspektivet 

fångar transnationalismen den process där migranter genom sina dagliga aktiviteter och 

sociala, ekonomiska och politiska relationer skapar sociala fält som överskrider 

nationsgränser. Gustafson menar också att transnationalism uppstår, eller är en konsekvens av 

migration och migranters gränsöverskridande aktiviteter, relationer och identifikationer.  

För att på ett lättöverskådligt sätt kunna beskriva vad det transnationella perspektivet innebär 

är det enklast att förklara hur begreppet uppkom och vilka hål perspektivet är tänkt att fylla 

gentemot tidigare perspektiv. Gustafson skriver att det internationella perspektivet, som 

nämndes tidigare, i sin tur kommer från ytterligare ett äldre begrepp, nämligen det nationella 

perspektivet. Inom det nationella perspektivet skriver Gustafson att individen förväntas 

tillhöra och identifiera sig med en nationalstat, vilket i praktiken för migranterna innebär att 

de förväntas att flytta över sin tillhörighet till det nya landet. Det transnationella perspektivet 

uppmärksammar däremot att migranterna upprätthåller och underhåller de band som de sedan 

tidigare har med individer och kulturer från andra länder. Gustafson skriver att det är genom 

dessa band som de transnationella sociala fälten bildas. Transnationalism handlar alltså om 

det som skapas när en migrant behåller kontakten med hemlandet, eller med ett annat land, 

samtidigt som denne etablerar sig i det nya landet. Viktigt att notera är att transnationalismen 

inte bara påverkar migranten i det nya landet, Gustafson menar att transnationalism också 

skapas hos de individer som migranten håller kontakt med i andra länder. Enkelt uttryckt kan 

man säga att transnationalism skapas då en individ regelbundet delar med sig och mottar 

intryck från andra kulturer samt förvärvar det i den egna identiteten.  

4. Litteraturöversikt 

I den här delen av studien kommer vi att presentera en djupare forskningsöversikt som berör 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn på olika sätt. Avsnittet är organiserat under 

fyra teman, detta för att synliggöra för dig som läsare på vilket sätt litteraturen är kopplad till 

studien.  

4.1 Resan till Sverige 

När valet står mellan att antingen stanna kvar i sitt hemland och riskera sitt liv och sin 

framtid, eller att ta chansen att försöka nå säkerhet och trygghet i Europa är valet ofta enkelt, 

man flyr till tryggheten. På vägen till ett tryggare land skriver Rädda Barnen (2016) att många 

ofta tvingas att lägga sitt öde i händerna på människosmugglare i jakten på en bättre framtid. 

Flykten till tryggheten är allt annat än säker och den kännetecknas ofta av en extremt riskfylld 

resa. För många går resan enligt Rädda Barnen via Medelhavet med båt och sedan in i 
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Europa, båtar som är överfyllda och osäkra. Andra försöker ta sig fram via landsvägen och 

måste gå långa sträckor eller tvingas in i trånga lastbilsutrymmen, ofta utan mat och vatten. 

Resan är med andra ord oerhört tuff, men framförallt för barnen som flyr innebär resan stora 

utmaningar. Även Fazel, Reed, Panter-Brick och Stein (2012) konstaterar att resan som 

individer på flykt genomlever, ofta är kantad av farliga förhållanden. En konsekvens av 

förhållandena kring flykten som Fazel m.fl. ser hos de ensamkommande barnen är att de löper 

en större risk för att senare i livet utveckla psykiska ohälsa. De psykiska problemen kan t.ex. 

ta sig i uttryck i ångest, depression och post-traumatisk stress.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) och Wright (2012) kommer ensamkommande flyktingbarn till 

stora delar från områden i världen där våld och konflikter hör till vardagen. Många av dessa 

barn kan därför uppleva känslor av svek från vuxenvärlden. Socialstyrelsen menar att det 

upplevda sveket tillsammans med de traumatiska händelserna barnen bär med sig kan leda till 

psykisk ohälsa och det ställs därmed stora krav på mottagarlandet. Förhållandena i 

anvisningskommunen blir därför avgörande för de ensamkommande barnens och 

ungdomarnas hälsa och utveckling.  

4.2 Arbetssätt 

Som det tidigare nämndes under inledningen i denna studie, ska ankomstkommunen där ett 

barn ger sig till känna se till att ordna med ett tillfälligt boende fram tills dess att barnet blivit 

anvisad till en kommun. När ett barn sedan blir anvisad till en kommun ska socialtjänsten i 

den kommunen så snabbt som möjligt ordna med ett boende till den unge och samma 

socialtjänst är därefter sedan ansvarig för barnets fortsatta vård och omsorg. I Socialtjänstens 

arbete med individer med utländskbakgrund krävs enligt Socialstyrelsen (2013) att 

socialarbetaren har kunskap och insikt i aspekter som kan ha betydelse för den enskilde 

individens unika behov och utveckling. Det kan handla om att vara medveten om skillnader 

som kan uppstå i kulturella möten, migrationserfarenheter, trauman och rättigheter m.m. 

Socialstyrelsen menar också att det är viktigt att förstå hur barnet uppfattar sin egen 

omgivning samt hur individen hanterar stress och brist på förtroende gentemot socialarbetaren 

själv, på ett professionellt sätt i arbetet.  

Även Brunnberg m.fl. (2011) skriver om olika egenskaper individer som arbetar med denna 

målgrupp bör besitta. De skriver att kärnan i ett effektivt arbete inom socialtjänsten handlar 

om goda relationer mellan socialarbetaren och den enskilde individen, i det här fallet barnet. 

Socialarbetaren ska visa empati och engagemang, samt visa på ömsesidig tillit och förtroende 

gentemot den enskilde individen. Kohli (2006) skriver dock i sin studie att det kan ta tid för 

socialsekreterare att skapa bra relationer till de ensamkommande barnen de kommer i kontakt 

med, detta på grund av att relationen absolut inte får skyndas fram. Författaren menar att 

relationen inte får skyndas fram på grund av att de ensamkommande barnen kan uppfatta det 

som att socialsekreteraren förhör dem när de i själva verket försöker lära känna dem. Kohli 

skriver vidare att det kan vara svårt för de ensamkommande barnen att våga skapa nya 

relationer på grund av tidigare erfarenheter av förluster av personer som stått dem nära. De 

nyckelfaktorer respondenterna i studien lyft fram som hjälpt dem att skapa bra relationer 

gentemot socialsekreterarna är; ärlighet, tydlighet och att vara realistisk i samtal med de 

ensamkommande barnen.  
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När det väl finns en ömsesidig tillit mellan parterna är chanserna större att en eventuell 

psykisk oro som tidigare dolts av individen kommer upp till ytan. Brunnberg m.fl. (2011) 

beskriver också vikten av att man som socialarbetare erbjuder barnet hjälp att sätta ord på sina 

upplevelser och känslor, samt tillåter deras känslor flöda fritt då detta har visat sig vara 

gynnsamt för barnets sociala etablering. Brunnberg m.fl. skriver vidare att utifrån ett 

salutogent förhållningssätt ska de ensamkommande barnen, oavsett vad asylutredning 

resulterar i, få en trygg, meningsfull och lärorik tid i Sverige. Detta grundas i att alla barn ska 

behandlas lika. Brunnberg m.fl. skriver också om vikten av att socialarbetarna lyssnar till vad 

de ensamkommande barnens berättelser säger. Genom att lyssna till vad barnen faktiskt 

berättar skapas förutsättningar för socialarbetaren att kunna skapa en förståelse kring vad 

barnet faktiskt upplevt under flykten hit och vad denne upplever nu. Förmågan att lyssna är 

också en viktig del i processen att utveckla en tillitsfull relation mellan handläggare och barn. 

För att barnet ska kunna bygga upp tillit till socialarbetaren krävs det att denne ger barnet tid 

till att bygga upp ett förtroende. Detta kan på grund av barnets tidigare erfarenheter av olika 

myndigheter och tjänstemän, som sagt ta lång tid, då barnen ofta kan vara misstänksamma 

gentemot de professionella myndighetsutövande socialarbetarna.  

Socialstyrelsen (2013) skriver att barnets tidigare erfarenheter av brist på stöd och trygghet 

från vuxenvärlden tenderar att leda till allvarliga skador för barnet. Det finns många 

riskfaktorer för dessa individer som består både av upplevelser i hemlandet men också av 

upplevelser under flykten till Sverige. Ju fler riskfaktorer barnet har gått igenom, desto mer 

ökar risken för att individen ska drabbas av ohälsa och psykiska problem. För att motverka 

detta krävs det att barnen och ungdomarna ges möjlighet att få komma till ett hem där det 

finns goda förutsättningar att skapa kontakt med trygga och kärleksfulla vuxna som också ger 

stöttning och erbjuder individen delaktighet och inflytande. Ett hem där individerna ska 

bemötas med omsorg, respekt och kunskap. Det är framförallt socialtjänstens ansvar att se till 

att individen erbjuds ett tryggt och säkert boende, samt att individen ges möjlighet att få sina 

behov tillgodosedda där. Särskilt viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är enligt Socialstyrelsen: familj, ekonomi, 

skola, samverkan mellan olika myndigheter och korta handläggningstider.  

4.3 Kvalité inom socialtjänsten 

Socialtjänstens ansvar för dessa barn är med andra ord omfattande och för att klara av detta 

krävs det att det arbete som utförs är av god kvalitet. Enligt SKL, Sveriges kommuner och 

landsting (2010) skapas hög kvalitet i socialtjänsten genom god arbetsmiljö och goda 

arbetsvillkor för de anställda, men också genom att socialsekreteraren har möjlighet till att 

lägga tid på att möta, se och bekräfta den enskilde individen. För att skapa en god arbetsmiljö 

inom socialtjänsten krävs det att personalen är tillräckligt många, att de besitter lämplig 

kompetens och att de har erfarenhet inom området dess uppdrag kräver. Det ställs med andra 

ord stora krav på personalens yrkesskicklighet. SKL skriver vidare att handläggare inom 

socialtjänsten ofta har bra arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Detta på grund av att deras 

arbete ofta kännetecknas av meningsfulla och varierande arbetsuppgifter som dessutom anses 

vara viktiga för samhället vilket gynnar arbetsmiljön. Men trots att arbetsuppgifterna är 

varierande bör man vara medveten om att arbetsmiljön för socialsekreterare också 

kännetecknas av hög arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen innebär bland annat stor 
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arbetsmängd, ökat administrativt arbete, högt tempo, utmanande klientkontakter, tidspress och 

begränsningar i att prioritera bort arbetsuppgifter. Arbete inom socialtjänsten förutsätter 

därmed att socialsekreterarna arbetar utifrån sina egna kunskaper, färdigheter och det egna 

engagemanget för att lösa och underlätta för den enskilde individens i dennes problematik. 

Men det ställs inte bara höga krav på socialsekreterarna. I en checklista för gott mottagande 

av ensamkommande flyktingbarn som Rädda Barnen (2010) har skapat beskrivs vikten av att 

även boendepersonalen på HVB-hemmen besitter den kompetens som krävs för ett gott 

mottagande av barnen. Rädda Barnen menar att det till stor del bl.a. handlar om att personalen 

ska ha kunskap i hur man hanterar barn som upplevt och varit med om trauman.  Detta 

eftersom att barnen och ungdomarna som kommer till Sverige ofta, på vägen hit, har upplevt 

krig, död, våld, hot och separationer från familjemedlemmar. När de sedan kommer till 

Sverige befinner de sig i ett helt nytt land, en helt ny kultur och ett främmandespråk de ska 

bekanta sig med. De saknar med andra ord kunskap om hur Sverige fungerar och behöver 

därför trygga och stabila vuxna runt omkring sig som kan stötta dem i detta. Förutom ovan 

nämnda kompetenskrav bör personalen vid HVB-hem också ha kunskaper i lämpliga 

behandlingsmetoder. 

De flesta kommuner, socialtjänster och HVB-hem arbetar utifrån en metod som kallas för 

BBIC, Barnets Behov I Centrum, när de arbetar med och utreder barn. I Socialstyrelsens 

grundbok i BBIC (2015) står det att BBIC är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen för 

socialtjänstens myndighetsutövning med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention och 

Socialtjänstlagen. Målet med BBIC är att den ska fungera som en enhetlig struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården. Barn 

och unga som får stöd via socialtjänsten ska ha samma rättigheter till livet som alla andra och 

BBIC används för att öka kvalitén och rättssäkerheten i handläggningen samt för att 

underlätta uppföljningen av insatserna. Socialstyrelsens BBIC-modell utgår ifrån den så 

kallade “BBIC-triangeln”, se figur 1, och triangeln beskriver de risk- och skyddsfaktorer som 

finns kring varje barn. De tre sidorna på triangeln tar upp de behovsområden som 

socialtjänsten ska utreda hos varje enskilt barn. Det handlar bland annat om barnets 

utveckling, föräldrarnas förmåga, familj och miljö, och utredningen ämnar utvisa hur de olika 

faktorerna påverkar barnets förutsättningar för att få en god utveckling. 



14 
 

 

Figur 1. BBIC triangel (Socialstyrelsens 2015). 

Utredningar enligt BBIC handlar till stor del om att kartlägga barnets behov och under 

arbetets gång arbetar man nära individen, vilket innebär att barnet själv får en möjlighet att 

tycka till om den egna vården. Detta är något som är helt i linje med FN:s Barnkonvention. 

Barnkonventionen är enligt UNICEF (2009) en konvention som FN skapat för att säkerställa 

att barnens rättighet efterlevs i medlemsländerna. Konventionen innehåller alla barns 

rättigheter och är i ett flertal av medlemsländerna en separat lag, dock inte i Sverige. Enligt 

UNICEF har Sverige istället för att göra barnkonventionen till lag, valt att anpassa redan 

befintlig lagstiftning så att de följer barnkonventionen och det är enligt artikel 45 i 

barnkonventionen UNICEF:s uppdrag att se till att barnkonventionen efterlevs i Sverige. 

Barnkonventionen består av totalt 54 stycken artiklar som preciserar barnens rättigheter inom 

olika områden men enligt Rädda barnen (2015) finns det fyra grundprinciper som genomsyrar 

hela konventionen. De två första grundprinciperna står för att barnets bästa och dennes rätt till 

inflytande alltid ska tas i beaktning i frågor som rör barnet själv. De två andra principerna 

handlar om att varje barn har rätt till liv och utveckling samt att inget barn får diskrimineras. 

Det är alltså dessa grundprinciper, och övriga 54 artiklar, som Sveriges lagstiftning har 

anpassats efter och därför måste varje myndighet i Sverige, t.ex. socialtjänsten och 

Migrationsverket, också ta hänsyn till dessa i varje beslut som rör barn.  

4.4 Samverkan 

För att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska följa svensk lagstiftning, 

barnkonventionen och övriga styrdokument som reglerar mottagandet, krävs det att alla 

inblandade aktörer samarbetar med varandra. Bland alla inblandade aktörer i mottagandet av 

dessa barn kan man säga att socialtjänsten, HVB-hemmen och godemännen är huvudaktörer. 

Dessa huvudaktörer måste i sin tur samverka med andra instanser så som föreningar, skolor 

och hälso- och sjukvård mm. Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson och Wimelius (2014) 

poängterar i sin utvärdering av insatser för ensamkommande flyktingbarn vikten av att denna 
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samverkan fungerar på ett bra sätt för att ungdomen ska uppleva att det runt omkring dem 

finns en vuxenvärld som hänger ihop, men också för att vården den unge får, ska upplevas 

som sammanhängande. Samverkan med andra aktörer är också enligt Socialstyrelsen (2013) 

nödvändigt för att samordnande insatser från olika myndigheter ska fungera för individen. 

Även SKL (2014) skriver att samverkan är viktig mellan olika aktörer på grund av att 

grundtanken med samverkan är att det gemensamma arbetet ska leda till ett bättre resultat än 

om alla aktörer utför arbete var för sig. För att denna samverkan ska fungera måste den dock 

organiseras på ett övergripande plan men också på det individuella planet runt individen. Det 

är alltså inte bara den samverkan som sker mellan olika myndigheter som är viktig, utan i 

begreppet samverkan ska privatpersoner, ideella organisationer och personer i individens 

nätverk också inkluderas. Det är alltså i princip alla myndigheter och personer som kommer i 

kontakt med barnet som bör samverka med varandra för att gynna barnets utveckling. 

Samverkan mellan de olika aktörerna blir därför en väldigt stor del av arbetet runt barnet, 

vilket så klart också ställer höga krav på de individer och aktörer som ska samverka. Trots att 

samverkan är så viktig i arbetet med ensamkommande flyktingbarn skriver SKL att det finns 

ett flertal faktorer som kan motverka denna samverkan. Faktorer som pekas ut som 

försvårande är organisationers olika inriktningar, intressen, geografiska indelningsområden 

och olika syn på etik. Brunnberg m.fl. (2011) menar dock att dessa brister skulle kunna 

motverkas om det fanns ett forum där de olika aktörerna skulle kunna mötas över gränserna. 

Med andra ord krävs det en bättre organisering av och en bättre struktur kring den samverkan 

som är nödvändig i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 

5. Empiri & Analys 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultaten från de kvalitativa intervjuerna som 

utgör grunden för studien att redovisas samt analyseras utifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna och den litteratur som presenterats i ”Litteraturöversikten”. Resultatet och 

analysen kommer presenteras i löpande text under 4st teman som utgår från studiens 

frågeställningar. Under varje tema kommer empirin sedan att redovisas separat utifrån 

intervjupersonernas två yrkestitlar, nämligen socialsekreterare och boendechefer. 

5.1 Förändringar  

Socialsekreterarna uppger att en stor förändring i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen har skett, framförallt under hösten 2015 då arbetssituationen inneburit att 

socialsekreterarna blivit tvungna att prioritera det mest akuta. Det mest akuta handlade då om 

att ta emot anvisningsfax från Migrationsverket när det kom ny ungdom, hitta någonstans att 

placera ungdomen och de övriga arbetsuppgifterna i mottagningsprocessen fick vänta. Under 

denna period har kvalitén på arbetet påverkats och socialsekreterarna beskriver att de inte haft 

möjlighet att följa lagen. Detta då de inte hunnit göra utredningar i tid och inte hunnit träffa 

ungdomarna i den utsträckning som de önskat. Även uppföljningar och överväganden till 

nämnden har hamnat efter. Socialsekreterarna beskriver att det under denna tid varit svårt att 

säkerställa individens behov.  

Att socialsekreterarna inte har haft tid till att träffa barnen de arbetat med blir problematiskt 

då socialtjänsten ska arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt där det handlar om att ta 

tillvara på individens styrkor, medinflytande och erfarenheter. Antonovskys (2005) salutogena 
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förhållningssätt strävar efter att individen själv ska få använda de egna förmågorna att hantera 

vardagen och inte bli passivt tillbakadragen i sitt eget liv. När arbetsbelastningen ökar för 

socialsekreterarna är risken stor att de istället för att involvera barnet, tar på sig att göra fler 

arbetsuppgifter själva för att det går snabbare och underlättar i arbetet. Detta trots att barnen 

ska vara delaktiga i det egna mottagandet. När man arbetar med människor som målgrupp är 

varken tidsbrist eller hög arbetsbelastning optimalt i mötet med den enskilda individen. Det är 

viktigt att den enskilda individen får möjlighet till delaktighet och känna att denne kan 

påverka sitt eget liv, vilket kanske inte är möjligt om socialsekreteraren lider av ovan nämnda 

tidspress. Detta i sig påverkar kvalitén på det arbete som utförts eftersom att kvalitén på 

insatserna i stor utsträckning bedöms utifrån hur individen själv uppfattar dem. Om individen 

inte får möjlighet att vara delaktig i det egna mottagandet har denne svårt att själv skapa sig 

en uppfattning om hur mottagandet och vården ser ut.  

För att motverka hög arbetsbelastning, tidspress och hög personalomsättning inom 

socialtjänsten måste mer personal tillsättas i personalgrupperna. Detta är dock något som 

socialsekreterarna själva inte har någon möjlighet att styra över. På grund av ovan nämnda 

faktorer kan socialsekreterarna tvingas dra ner på kvalitén i arbetet och bara utföra det mest 

akuta. I och med detta finns risken att individens egna förmågor blir bort prioriterade för att 

arbetet ska utföras så snabbt och smidigt som möjligt. Detta arbetssätt frångår den grundtanke 

som finns i det salutogena förhållningssättet. Individen i sin tur förpassas och blir mer passiv, 

vilket medför att individen i längden kan komma att behöva mer stöd och hjälp från 

mottagningssystemet, än om individen från början fått möjlighet att använda sig av de 

egenskaper denne besitter för att göra de saker som denne egentligen själv klarar av att utföra 

i vardagen. Men hur ska socialsekreteraren få vetskap om individens styrkor och svagheter 

när denne inte varken har tid eller möjlighet att träffa barnet?  

Under början av 2015 beskrev en av socialsekreterarna att det inkommit väldigt få anvisningar 

från migrationsverket, det var så lugnt att hen fick börja ta vanliga barnavårdsutredningar för 

att underlätta deras arbete. Men under sommaren 2015 började det sedan komma in fler 

anvisningar för att sedan under hösten övergå i kaos.  

“Man har nog sällan sett en sådan förändring i just socialt arbete. Det ökade trycket är något som alla 

myndigheter i hela landet känt av. Allt ställs till sin spets och det blir paniklösningar.” ( Intervjuperson 2) 

Vidare beskriver socialsekreterarna att en konsekvens av den ökade flyktingströmmen är att 

det har blivit svårare att hitta placeringar till ungdomarna på boenden, och framförallt att hitta 

boenden av god kvalitet. Under 2015 har många nya boenden öppnat med ny personal och 

nya ungdomar. De nya boendena har kantats av avsaknad kompetens hos personalen och det 

har märks av hos både ungdomarna och socialtjänsten. Det blir problem då det tidigare funnits 

stabila och etablerade boenden där personalen varit erfaren och arbetat länge. Men idag så 

omges boendena av hög personalomsättning och outbildad och oerfaren personal.   

“Den står lite handfallna och vill flytta bort problemen. De vill liksom bara ha mönster barn. “ (Intervjuperson 2) 

Socialsekreterarna beskriver att det är viktigt att det finns kompetent personal på boenden då 

det krävs viss kunskap för att veta hur man hanterar vissa situationer. Socialsekreterarna har 

under denna period förlitat sig mer på att boendena kan säkerställa individernas behov när de 
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själva varken har haft tid eller möjlighet att komma i kontakt med varje enskild individ. De 

påpekar också att detta leder till problem i det egna arbetet på grund av att de inte känner 

förtroende för de nystartade boendena.  

“På boenden där man har en förförståelse och en grundkunskap om människor kan man hantera ungdomarna. 

Ofta handlar det bara om vanliga tonårsproblem. [...] I kombination av traumatiska händelser förstås. På boenden 

där personalen saknar utbildning får vi mycket mer samtal om att ungdomar måste omplaceras osv. Medan på 

boenden där personalen är utbildad hanterar man detta på ett mycket bättre sätt. “ (Intervjuperson 1) 

Även boendecheferna är alla överens om att det har skett en stor förändring i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn under denna tidsperiod, men framförallt under hösten 2015. En 

av boendecheferna menade att det i början av studiens tidsspann inte fanns så mycket kunskap 

om målgruppen överhuvudtaget och att det mesta, när det kommer till arbetssätt mm., har 

arbetats fram under tiden ungdomarna har varit på plats och boendena har varit i drift.  

I intervjuerna har det varit underförstått att det är just det stora ökade antalet ensamkommande 

barn som kom under hösten 2015 som bidragit till att stora förändringar skett. Ökningen av 

antalet ensamkommande har bl.a. inneburit att beslut måste fattas snabbt, både i det praktiska 

arbetet med ungdomarna men också på ett mer övergripande plan i verksamheterna, vilket 

också, en av boendecheferna uttryckligen beskrev, har inneburit en högre grad av stress. Två 

av boendecheferna berättade att förändringen för dem har inneburit att det har varit svårare att 

rekrytera lämplig personal och att få de rutiner man vill jobba efter att fungera. Att boendena 

har haft svårt att rekrytera lämplig personal är som sagt något som socialsekreterarna också 

har märkt av i sitt arbete när de ska placera ungdomar. En boendechef lyfte specifikt att 

dennes arbete till stor del har handlat om att leda en arbetsgrupp som tidigare kanske aldrig 

har mött målgruppen ensamkommande och att detta så klart inneburit stora utmaningar, både 

för boendechefen men också för arbetsgruppen i sig. Detta blir återigen problematiskt när det 

kommer till det salutogena förhållningssättet som boendecheferna själva berättar att de arbetar 

efter. Personalen på boendena har i många fall ingen tidigare erfarenhet av målgruppen och 

det i kombination med att arbetet ska gå snabbt och verksamheterna ska klara av att ta emot 

fler barn på kort tid, medför att det salutogena förhållningssättet inte alltid kan efterlevas. På 

HVB-hemmen är det dock inte bara det salutogena förhållningssättet som är svårt att 

eftersträva. Det framkommer i intervjuerna att den nyanställda personalen på HVB-hem ofta 

saknar kunskap och kompetens om barns strategier för att hantera de händelser de upplevt 

under flykten till Sverige. Dessa strategier, coping-strategier som Brattberg (2008) kallar dem, 

är viktiga att känna till när man arbetar nära barn som eventuellt har upplevt traumatiska 

saker, eftersom strategierna påverkar barnens beteende gentemot omgivningen. Med kunskap 

om dessa strategier och hur dessa tar sig i uttryck är det lättare att läsa av hur ett barn 

verkligen mår och kunna arbeta för att ett eventuellt destruktivt beteende hindras i tid.  

På ett större plan har också ökningen av antalet ensamkommande gjort att asylprocesserna tar 

längre tid, vilket av en av boendecheferna lyfte som en specifik utmaning för arbetsgrupperna 

på HVB-hemmen. Denne menar att när asylprocesserna tar längre tid, blir det svårare för 

målgruppen att kunna rota sig och tänka på den egna framtiden i Sverige. För arbetsgruppen 

har detta inneburit att de ska jobba med en målgrupp som ofta inte alls känner sig motiverad 

till att lära sig språket och integreras i ett samhälle de inte vet om de kommer att få stanna i. 
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5.2 Kvalité  

När det pratas om kvalitet i denna studie handlar det till stor del om kvalitén på de insatser 

som de ensamkommande barnen får, alltså hur bra socialtjänsten och HVB-hemmen utför det 

arbete som de enligt lagen ska göra. Detta arbete är i sig väldigt komplext då det innefattar 

många olika delar, allt från vilka egenskaper de individer som arbetar med de 

ensamkommande barnen bör ha, till hur olika myndigheter ska samverka för att bästa möjliga 

vård ska ges till barnen. När det t.ex. kommer till personliga egenskaper skriver Brunnberg 

m.fl. (2011) och Socialstyrelsen (2013) att individen bör kunna visa empati, engagemang, 

tillit och vara förtroendeingivande. Individen ska också ha kunskap och insikt i aspekter som 

har betydelse för barnets utveckling samt att individen kan skapa och upprätthålla relationer 

till de barn som denne kommer i kontakt med. För att de individer som arbetar med 

ensamkommande barn ska hinna med att använda sig av ovan nämnda egenskaper krävs det 

att de får tid till att skapa en relation till barnet, tid är dock någonting som alla 

intervjupersoner är överens om har varit en bristvara. Socialsekreterarna berättar att det under 

den senare delen av 2015 blivit svårt att kvalitetssäkra och upprätthålla en bra kvalité på 

arbetet. Detta då det inte funnits tid till att göra vad som egentligen ska och måste göras i 

arbetet som socialtjänsten bedriver, utan, som de tidigare nämnde, bara varit det mest akuta 

som blivit prioriterat.   

Trots det ökade trycket inom socialtjänsten för de som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn säger socialsekreterarna att dokumentationen i socialt arbete är a och o. Så länge 

handläggarna kan motivera sina beslut och visa varför de handlat som de gjort, kan ändå 

rättssäkerhet uppnås. Socialsekreterarna uppger alla att de använder sig av Socialstyrelsens 

utredningsmodell BBIC när de dokumenterar. De beskriver att en utredning av de 

ensamkommande barnen fungerar som i en vanlig barnavårdsutredning, förutom att de inte 

kan undersöka föräldraförmågan och att det därför blir tunnare utredningar. Vidare 

framkommer att socialsekreterarna utgår ifrån värdegrunden brukaren i fokus och att alla 

individer ska behandlas lika, oavsett etnicitet osv. dock har just den värdegrunden varit svår 

att eftersträva under denna pressade tid. 

Socialsekreterarna berättar också att de alltid ska utgå från individens delaktighet i alla beslut 

som rör denne och att varje enskild individ har rätt att komma till tals. En av 

socialsekreterarna beskriver dock dilemmat med att säga att alla barn ska behandlas lika och 

att varje enskilt barn ska behandlas som vilket svenskt barn som helst. Detta då det redan från 

början görs skillnad på svenska barn och på de ensamkommande barnen. De ensamkommande 

barnen placeras först, för att sedan utredas, något som upplevs som bakvänt. Men oavsett 

vilket barn utredningen gället så ska socialsekreterarna utgå från barnets bästa samt att 

tillgodose varje enskild individs behov.  

”Alltså det låter fint liksom, det är klart att man ska behandla alla barn lika, men de barnen har inte samma 

förutsättningar och då tycker jag att det är felaktigt att säga så. Så långt det går ska man absolut göra det 

men…  det blir ändå tufft”. (Intevjuperson 2) 

Upplevelsen socialsekreterarna har om att utredningar av ensamkommande flyktingbarn är 

bakvända är något som även Eriksson m.fl. (2014) bekräftar i sin studie. Eriksson m.fl. 

skriver, precis som socialsekreterarna berättar, att insatsen för barnet redan är beslutad, att de 
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ska placeras i ett boende, innan en utredning kring barnets behov påbörjats. Därefter inleds ett 

arbete med att utreda om den beslutade insatsen är lämplig för barnet. Detta tillvägagångssätt 

skulle aldrig appliceras i en utredning av ett “svenskt” barn, eftersom att det hårddraget kan 

ses som maktmissbruk att besluta om en insats för en individ man aldrig har träffat. Eriksson 

m.fl. menar också att på grund av detta tillvägagångssätt kan det bli svårt för 

socialsekreterarna att motivera och förklara vad deras roll är gentemot ungdomen. 

Grundtanken är att socialsekreteraren och barnet ska arbeta tillsammans för att vården ska bli 

så bra som möjligt och anpassas efter barnets behov. Men att motivera till detta samarbete är 

svårt när socialsekreteraren redan från början har ett fattat beslut utan att barnet varit delaktig 

i det. Vilket också intervjupersonerna i denna studie har uttryckt. En annan konsekvens av att 

det redan är beslutat om en insats för barnet som kommer, är att den vårdplan som upprättas i 

samband med att beslutet fattas blir väldigt generell och opersonlig. Detta medför i sin tur att 

planen dels blir svår att följa upp men också att barnen själva kanske inte kan identifiera sig 

med de behov som beskrivs i vårdplanen. Även utifrån dessa aspekter blir det intressant att se 

vilka brister som uppstår i arbetet utifrån Antonovskys salutogena förhållningssätt. Med 

generella och opersonliga vårdplaner ökar risken för att ta bort individens egna förmågor, då 

dessa inte tas i beaktning vid utformning av vårdplaner och beslut. 

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som nämndes under föregående tema 

menar boendecheferna inte har påverkat kvalitén på deras arbete. Istället för att prata om 

sämre kvalité pratar boendecheferna om att de själva har fått sänka kraven på den egna 

verksamheten och fått arbeta för att hitta nya arbets- och tillvägagångssätt för att uppnå en bra 

kvalité i arbetet. Boendecheferna återkommer ofta till det faktum att de själva inte anser att 

kvalitén försämrats samt att de själva anser att de levererat bra kvalité i arbetet utifrån de 

förutsättningar som givits dem.  

Hur går de då tillväga för att säkerställa kvalitén när arbetssituationen förändrats? 

Boendecheferna berättar att de bl.a. använder sig av egenkontroll, rutiner, checklistor, 

avvikelserapporter, LexSarah och framförallt BBIC för att kvalitetssäkra arbetet. BBIC är, 

som vi tidigare nämnt i denna studie, en modell för hur man kan arbeta gentemot de 

ensamkommande barnen. BBIC är formulerat så att socialsekreterarna ska upprätta en 

vårdplan, HVB-hemmen ska tillsammans med ungdomen upprätta en genomförandeplan och 

sedan ansvarar de också för att göra uppföljningar av dessa planer. Det är då främst dessa 

uppföljningar som boendecheferna menar att de använder sig av för att se till att det som är 

bestämt att de ska jobba med verkligen görs. Vid uppföljningssamtalen uppdagas det om 

ungdomen känner att denne har uppnått de mål som varit uppsatta eller inte, om målen inte 

uppfyllts får boendepersonalen tillsammans med ungdomen komma fram till hur de ska gå 

tillväga för att ungdomen ska utvecklas i rätt riktning. När det kommer till LexSarah var det 

framförallt en av boendecheferna som lyfte att detta användes för att visa på de brister som 

finns och uppstår i verksamheten för politikerna, detta för att det även på en högre nivå ska 

belysas vad som behöver förändras i mottagningssystemet. Boendecheferna berättar också att 

de använder IVO som ett sätt att säkerställa kvalitén. IVO utför tillsyn på alla HVB-hem för 

att se till att det råder bra förhållanden för de ungdomar som är placerade där, eventuella 

anmärkningar ges sedan till boendechefen så att denne kan genomföra de förändringar som 

krävs i verksamheten.  
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5.3 Upplevelser av arbetssituationen  

Socialsekreterarna beskriver att arbetssituationen idag, 2016, jämfört med hur den varit under 

2015 är hanterbar men att det fortfarande är för stora ärendemängder för varje enskild 

handläggare att hantera. Socialsekreterarna har idag över 30 ärenden var, detta trots att de är 

medvetna om att det inte är bra och att en handläggare inte bör ha fler än 20 ärenden för att 

kunna ha en god arbetsmiljö samt göra ett bra arbete. En av socialsekreterarna uppger 

dessutom att denne under en period haft 185 ärenden. 

”Just nu, om jag jämför med hur det vid årsskiftet 2015 då jag hade 185 ärenden, vilket är helt sjukt. Nu har jag 

bara 31. Men det är också för mycket, max 20 ärenden ska man ligga på. Det är för mycket men hanterbart”. 

(Intervjuperson 1) 

En annan socialsekreterare beskriver att hen haft en stor ärendemängd vid årsskiftet 2015, hen 

hade då 70 ärenden själv. Idag har som tidigare nämnts bådas ärendemängder minskat men 

den är fortfarande inte optimal. Socialsekreterarna uppger under intervjuerna att de hinner 

göra klart de utredningar, uppföljningar och överväganden m.m. som blivit släpande under 

hösten 2015. Med andra ord har arbetssituationen idag förbättrats för samtliga 

socialsekreterare och de hinner träffa barnen, dokumentera och överlag göra ett bättre arbete. 

Detta trots att antalet ärenden per socialsekreterare fortfarande är för hög.  

Trots den enorma kris som det faktiskt har varit inom socialt arbete anser socialsekreterarna 

att det är ett otroligt givande arbete som ger mycket tillbaka. En av socialsekreterarna 

beskriver att de idag har andra förutsättningar då de blivit fler socialsekreterare anställda inom 

området ensamkommande flyktingbarn samt att de i personalgruppen satt sig ner och skapat 

rutiner och riktlinjer för hur arbetet ska genomföras, detta är något som tidigare inte varit 

möjligt att göra då det inte funnits tid och utrymme till detta.  

Socialsekreterarna beskriver också att de använt sig av egna strategier för att stå ut under den 

här extrema tiden. Framförallt har det handlat om att de tyckt om sitt arbete och att de 

uppskattar mötena tillsammans med ungdomarna samt att de har haft förståelsen om att det 

tryck som varit, framförallt under hösten 2015, bara kommer att pågå under en kortare period. 

De beskriver vidare att det handlat mycket om att förhålla sig till det faktum att de faktiskt 

inte hann med att göra mer än vad de kunde under denna period. Socialsekreterarna säger att 

de tog hårt på dem själva att inte hinna med sådant som de gärna ville. Det dåliga samvetet är 

något som de gemensamt beskriver har varit påfrestande. En av socialsekreterarna beskriver 

också att det varit flera i personalgruppen som sagt upp sig under denna tid på grund av att de 

inte ansåg att det var socialt arbetet de bedrev.  

Den gemensamma uppfattningen hos boendecheferna är att det framförallt under hösten 2015 

varit mycket stressigt och de har upplevt att de har haft väldigt många bollar i luften, 

samtidigt som många beslut ska fattas snabbt. Under intervjuerna nämner alla tre att det varit 

dåliga förutsättningar för att kunna genomföra ett bra arbete. Det både socialsekreterarna och 

boendecheferna har varit tvungna att göra under hösten, är att hitta egna strategier för att 

kunna hantera den arbetsbelastning de utsatts för. Att i extrema krissituationer använda sig av 

egna, personliga strategier för att stå ut och överleva under en viss tid i livet kan förstås 

utifrån vad Brattberg beskriver som copingförmåga. En individ använder den egna 

copingförmågan för att göra vardagen hanterbar. Denna copingförmåga består av det som 
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Antonovsky beskriver som skyddsfaktorer som används för att kunna motstå stressorer och 

riskfaktorer i vardagen. Den höga arbetsbelastningen och tidspressen blir i det här fallet de 

stressorer som copingförmågan ska hjälpa den enskilda att hantera. Skyddsfaktorerna 

kännetecknas av att individen får uppleva känslor av sammanhang samt att individens tillvaro 

blir begriplig, hanterbar och meningsfull. I och med att personalen tyckt om sitt arbete och 

uppskattat mötena tillsammans med ungdomarna har det trots denna kris funnits något som 

gjort att denna situation varit värd att kämpa för.  

Boendecheferna berättar att den samverkan HVB-hemmen vanligtvis har med t.ex. hälso- och 

sjukvård, skola och god man, under hösten totalt har havererat. En av boendecheferna berättar 

att denne saknar ett team-tänk, en annan berättar att denne tror att ett forum där olika aktörer 

kan träffas och bolla idéer helt har saknats och att samverkan på grund av detta varit svajig.  

“Jag eftersträvar ett team-tänk och jag tycker fortfarande att det är svårt att tänka team. Det blir litegrann att vi 

jobbar på varsin kammare, att vi jobbar på vårt uppdrag och vi har vår agenda.” (Intervjuperson 4) 

“Jag tror att det handlar mycket om att hitta tillfällen att kunna få samtala och bolla idéer med varandra, för 

tillsammans kan vi göra mycket mer än om var och en ska sitta på sin egna lilla kammare och försöka lösa saker 

och ting”. (Intervjuperson 5) 

Upplevelsen av att alla jobbar “på varsin kammare” är något som återkommer hos alla 

boendechefer och detta sätt att arbeta leder enligt en av boendecheferna till ”dubbeljobb”. En 

av boendecheferna berättade att det ofta inte finns tid till att samla socialsekreterare, god man 

och ungdom i ett möte, utan dessa möten sker bara om det inträffat något akut. Samma 

boendechef menade också att detta bidrog till att det är svårt att fånga upp en ungdom som 

personalgruppen märkte höll på att glida åt fel håll och att deras arbete mer fokuserades på att 

“släcka bränder”. Alla boendechefer har någon gång under intervjuerna beskrivit sitt arbete 

som att de släcker bränder eller att de jobbar som en brandbil. Detta beskrev de som något 

negativt då de hellre vill jobba förebyggande med ungdomarna, dels för deras egen skull men 

också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kostar samhället mindre pengar om 

ungdomar som börjat utveckla ett riskbeteende fångas upp i tid än om de får fortsätta i samma 

negativa spår. 

Att den samverkan som är så viktig för att mottagandet av de ensamkommande barnen har 

havererat är inte något positivt. Det är inte bara en allmän uppfattning hos de individer som 

intervjuats i denna studie att samverkan är viktigt för att mottagandet ska fungera bra, även 

Eriksson m.fl. (2014) Socialstyrelsen (2013) och SKL (2014) håller med på den punkten. Om 

samverkan mellan de olika aktörerna inte fungerar resulterar det i, precis som 

intervjupersonerna berättat, att det blir mycket dubbeljobb för de olika parterna. En lösning på 

detta problem skulle enligt intervjupersonerna kunna vara att det skapades ett forum för alla 

inblandade aktörer där erfarenheter kan utbytas samt att en gemensam plan för hur arbetet och 

samverkan ska se ut kan planeras. Detta är något som också Brunnberg m.fl. (2011) håller 

med om.  

5.4 Det framtida arbetet  

Socialsekreterarna har gemensamma åsikter om framtiden och de tror alla att det framtida 

arbetet med ensamkommande kommer att bli en enorm utmaning för samhället. Framförallt 

kommer det att vara svårt att tillgodose de behov, som de individer som redan kommit till 
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Sverige har, och att förse dessa individer med boenden. Socialsekreterarna ser det också som 

ett problem att hitta plats och bostäder att slussa individerna vidare till när de kommer till 

nästa steg av vården, efter HVB-hemmen. Alltså när de ska flytta till egna lägenheter.  

Socialsekreterarna anser att många av de problem de ser ligger på ett mer samhälleligt plan 

och att det är där som förändringarna också måste göras. De anser att det till stor del handlar 

om bostadsbrist och att nya bostäder måste byggas, ungdomarna måste ges chansen att 

komma ut i arbetsmarknaden och det måste till fler arbetstillfällen. Det måste också finnas fler 

resurser inom hälso- och sjukvård och inom skolan, det måste bli större lokaler i skolorna för 

att en ökad folkmängd ska få sina behov tillgodosedda. Men som sagt är dessa problem på en 

mer samhällelig nivå och det är också därför det måste diskuteras på en högre nivå än hos 

socialsekreterarna.   

En av socialsekreterarna anser att det kommer bli långvariga effekter av det som skett under 

hösten 2015. Hen menar då att på grund av att socialsekreterarna inte tagit sig tid till att möta 

barnen har de i sin tur tappat förtroendet för svenska myndigheter. Samma socialsekreterare 

beskrev också vilka påföljder som kan uppstå hos den enskilde individen efter en tid i 

Sverige. Hen berättar att när individen väl börjat landa, lärt sig språket och blivit integrerad i 

samhället kan psykiska problem efter trauman från flykten till Sverige göra sig påminda, 

problemen kan också uppstå senare när individen själv skaffar barn eller bildar familj. Men 

någon gång i livet kommer dessa individer bli tvungna att hantera de trauman som de varit 

med om.  

Fazel m.fl. (2012) beskriver i sin studie, att de ensamkommande barnen ofta utsätts för farliga 

förhållanden och traumatiska händelser under resan till Sverige. Detta kan enligt Fazel m.fl. 

utvecklas till psykisk ohälsa om inte denna problematik fångas upp och ses av personer som 

kommer i kontakt med barnet. Det är alltså detta problem ovan nämnda socialsekreterare 

reflekterat över. Detta medför att mottagandet i mottagningskommunerna är avgörande för 

barnens hälsa och utveckling, vilket också stärks av Socialstyrelsen (2013). I och med det 

höga trycket som både statistik från Migrationsverket (2016) och intervjupersonerna 

beskriver, hinns inte alltid alla arbetsuppgifter med vilket gör att barnens tillsyn kan bli 

lidande och riskbeteenden uppmärksammas inte i tid. 

En av socialsekreterarna trodde också att det skulle ske förändringar i arbetssättet utifrån 

Socialstyrelsens direktiv. Socialsekreteraren menar att det i framtiden inte kommer att behöva 

göras lika stora utredningar av ensamkommande barn som man gör idag, även om dessa 

utredningar är mindre än vanliga barnavårdsutredningar. Hen trodde också att målgruppen 

ensamkommande barn och ungdomar kommer att bli ett ”eget ben” inom socialtjänsten i och 

med att det området växer så pass mycket.  

Ingen av socialsekreterarna tror att det kommer bli samma tryck på mottagningssystemet i 

framtiden som det varit under 2015, dock tror de fortfarande att det kommer komma fler 

ensamkommande barn och ungdomar till Sverige men inte alls i samma utsträckning. 

Socialsekreterarna anser alla att det är svårt att sia om framtiden och att allt egentligen handlar 

om politiska beslut och hur det kommer att se ut i världen. Med andra ord är det omöjligt att 

uttala sig om vad framtiden kommer att utvisa.  
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De tre boendecheferna är, precis som socialsekreterarna, alla eniga om att det är svårt att sia 

om hur arbetet med ensamkommande flyktingbarn kommer att se ut i framtiden. De menar att 

det är för många olika faktorer som spelar in, bl.a. hur människor kommer att förflytta sig, 

vilka länder som ligger i konflikt med varandra, nationell och internationell politik och 

samhälleliga utmaningar. Ingen av dem kunde ge ett sammanfattande svar på frågan utan 

uppehöll sig vid att reflektera över vilka faktorer, samt på vilket sätt de faktorerna kan 

påverka hur framtiden kommer att se ut. 

Boendecheferna var alla överens om att politik kommer att ha en stor inverkan på 

mottagandet. Både den internationella och den nationella politiken har möjlighet att helt 

stoppa upp flödet av flyktingar till Sverige, vilket boendecheferna menar redan har börjat ske. 

Den internationella politiken kan göra det svårare för flyktingar att ta sig till Sveriges gränser 

och den nationella politiken kan göra att de inte kan ta sig in i landet för att söka asyl. En av 

boendecheferna uttryckte att om detta inträffar är det mycket möjligt att denna målgrupp 

långsamt kommer att fasas ut ur systemen på grund av att antalet individer som kommer till 

Sverige kommer att minska. Ett annat scenario är att det kommer att fortsätta komma 

flyktingar till Sverige, och då menar en av boendecheferna att arbetet istället kommer att 

handla om möjligheterna för dessa individer att stanna i Sverige och skapa ett nytt liv här. Det 

handlar också om att skapa möjligheter för dessa individer under tiden de är i Sverige när de 

inte vet om de kommer att få stanna eller inte. En av boendecheferna lyfte då de tillfälliga 

uppehållstillstånden och reflekterade kritiskt över hur man tänker sig att integrationen av 

dessa individer som får denna typ av uppehållstillstånd kommer att se ut. Boendechefen 

ställde sig frågan: 

“Om människor vet att de måste åka tillbaka, varför ska de då anstränga sig och lära sig svenska?”. 

(Intervjuperson 5) 

En annan av boendecheferna menade dock att framtiden redan är här och att utmaningen 

kommer vara att lösa boendesituationen för alla de som kommit till Sverige. De individer som 

redan är i Sverige, som kommer att få permanenta uppehållstillstånd och som så småningom 

ska ordna ett eget boende utanför mottagningssystemet. Den största utmaningen i arbetet med 

målgruppen menar boendecheferna då ligger på en samhällelig nivå.  

Boendecheferna reflekterar också över att samhället i stort kommer att få lov anpassa sig till 

det ökade antalet unga människor som är mellan 14-21år, bl.a. genom att se till att det finns 

bostäder, men också genom att se till att det skapas möjligheter för dessa individer genom nya 

samarbeten mellan förenings- och näringslivet. En annan viktig punkt i det resonemang som 

förts av boendecheferna är att även lokalsamhället måste öppna upp sig för målgruppen, alltså 

att de människor som redan bor i Sverige måste ge dessa människor en chans till integration i 

samhället. 

Trots att alla intervjupersoner ansåg att det både på en nationell nivå och en internationellnivå 

kommer att bli utmaningar så väl i det svenska samhället, som i politiken och i världen i stort, 

behöver inte dessa utmaningar innebära något negativt. Denna stora inströmning av migranter 

kan förstås utifrån Gustafsson (2007) transnationella perspektiv som innebär att emigrerandet 

till Sverige också medför att det skapas nya sociala fält över nationsgränserna. Dessa nya 

sociala fält är det extra viktigt att vara medveten om när man arbetar med ensamkommande 
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barn då de kan bidra till en högre förståelse för barnets identitetsskapande. I det 

transnationella perspektivet tar man tillvara och uppmärksammar barnets fortsatta kontakt 

med betydelsefulla personer från hemlandet, eller andra länder, och dennes egen bild av sin 

kultur. Med andra ord har det transnationella perspektivet en betydande roll i de 

ensamkommande barnens etableringsprocess i det nya landet för att de ska känna anknytning 

och delaktighet, men också för att de individer som arbetar med barnen ska få en större 

förståelse för hur viktiga de sociala banden till hemlandet är. Gustafson menar dock att denna 

transnationalism inte bara skapas hos de individer som själva flyttat till ett nytt land, utan den 

påverkar också de personer som barnet som flytt håller kontakt med i andra länder. Ett 

transnationellt perspektiv skapar en mångkulturell värld att leva i där människan tar del av 

varandras erfarenheter, språk, kultur och nationaliteter. Detta är dock inte något som bara är 

aktuellt i det framtida arbetet med ensamkommande barn, utan det är aktuellt redan nu 

eftersom att det hela tiden skapas nya sociala fält över nationsgränserna.  

6. Diskussion 

I denna avslutande del av studien kommer vi att diskutera hur väl vi uppfyllt studiens syfte 

och frågeställningar, studiens relevans för socialt arbete, studiens validitet och reliabilitet, vad 

vi kunnat göra annorlunda samt vilka aspekter vi finner intressanta för vidare forskning inom 

detta område. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur individer som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn på socialtjänst och HVB-hem upplevt förändringen som skett i arbetet med dessa 

individer under 2015, om förändringen påverkat kvalitén i arbetet samt hur de tror att arbetet 

med dessa barn kommer att se ut i framtiden. För att kunna besvara detta syfte har vi utgått 

från följande frågeställningar: 

1. Vilken förändring har skett i arbetet med ensamkommande flyktingbarn under 2015? 

2. Har kvalitén i arbetet med målgruppen påverkats av det ökade antalet 

ensamkommande flyktingbarn? 

3. Hur upplevs arbetssituationen med ensamkommande flyktingbarn? 

4. Hur ser det framtida arbetet ut med ensamkommande flyktingbarn?  

Studiens syfte och frågeställningar valdes ut med bakgrund av vårt eget intresse för området 

samt dess ökade relevans i det sociala arbetet i Sverige och världen i stort. Mottagandet av 

antalet ensamkommande barn har, som vi tidigare visat på, ökat kraftigt under 2015 och 

prognoser över framtiden visar på att flyktingmottagande fortsatt kommer att vara en stor del 

inom det sociala arbetets spektrum. I vår studie har vi med hjälp av litteraturen och 

intervjupersonernas upplevelser av förändringen kommit fram till att en stor förändring i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn har skett, kvalitén har påverkats på ett negativt sätt 

och för alla inblandade aktörer har den kraftiga ökningen av antalet individer också inneburit 

en högre grad av stress. Intervjupersonerna och litteraturen visar på att arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn fortsatt kommer att vara en stor utmaning för samhället och för 

att kunna utveckla mottagandet krävs det att en medvetenhet skapas kring hur mottagandet har 

fungerat hittills. Detta för att bli medveten om de brister och förbättringsmöjligheter som 

finns så att man sedan kan arbeta utifrån dessa. 
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Med bakgrund av datamaterialet som presenterats i empiri- och analysdelen av denna studie 

anser vi att syftet och frågeställningarna har besvarats. Resultatet har framkommit genom att 

studiens frågeställningar har varit den röda tråden genom hela studien, både som 

underliggande teman i rubriksättningen i t.ex. litteraturöversikten och empiri- och analysdelen 

men också som specifika frågor i intervjuguiden. I och med att studien till stor del vilar på 

frågeställningarna anser vi att studiens validitet är hög då studien mäter det den från början 

avsåg att mäta. 

När det kommer till studiens reliabilitet, alltså studiens replikerbarhet, anser vi att även den är 

hög. Detta då vi noggrant beskrivit i metod-delen hur vi gått till väga för att nå fram till de 

resultat vi presenterat i empiridelen. Reliabilitet är dock ett begrepp som, vi tidigare också 

nämnt är svårt att applicera på en kvalitativ studie på grund av att det är svårt att frysa en 

social verklighet. Vi anser dock att studien avser att undersöka ett specifikt tidsspann vilket i 

sig kan ses som en fryst social miljö. Vi hade dock en förförståelse inför att de åsikter som 

intervjupersonerna eventuellt skulle påvisa under intervjuerna inte skulle återfinnas hos dem 

alla. Men detta är något som vi helt kunnat utesluta då intervjupersonerna i denna studie varit 

överraskande överens om det mesta. På grund av att intervjupersonerna varit så pass överens 

som de varit anser vi att studien går att replikera och göra om på andra intervjupersoner inom 

samma professionsroll. Samma resultat skulle ändå påvisas. Vilket också medför att vi anser 

att studiens resultat bör vara generaliserbart.  

6.1 Studiens förbättringsmöjligheter  

Vi själva anser att studien är genomförd på ett bra sätt, men vi ser också 

förbättringsmöjligheter. Om vi fick göra om studien skulle vi redan från början bestämt oss 

för att bara använda en sorts intervjumetod, alltså antingen telefonintervjuer eller 

direktintervjuer. Som vi tidigare nämnt anser vi att blandningen av dessa intervjutyper inte 

påverkat resultatet på något sätt men vi kan inte med hundra procents säkerhet utesluta detta. 

Vi anser att reliabiliteten i denna studie är hög men om vi fick göra om studien och om vi haft 

mer tid på oss, skulle vi alltså valt att använda endera intervjumetod. Intervjupersonerna 

skulle därmed intervjuats under samma premisser och skapat en enhetlig struktur i studien.  

En annan aspekt vi hade gjort annorlunda, om vi fick göra om studien, är att intervjua 6st 

personer istället för 5st, vilket var vårt ursprungliga mål. Tanken var att fördelningen av 

antalet intervjupersoner skulle vara lika mellan de två professionerna, socialsekreterare och 

boendechefer. Men detta var alltså något som inte var möjligt då den 6:e intervjupersonen 

avbröt sitt deltagande i studien i ett så pass sent skede att det inte fanns någon tid kvar till att 

komma i kontakt med en ny.  

6.2 Vidare forskning inom området 

Utifrån studiens resultat har det framkommit att det funnits stora brister i det sociala arbetet 

med de ensamkommande barnen, både när det gäller kvalitén på arbetet men också när det 

kommer till att hinna utföra de arbetsuppgifter som är lagstyrda. Vi kan konstatera att den 

kraftiga ökning av antalet ensamkommande barn till Sverige har påverkat såväl socialtjänst 

som övriga insatser i samhället, vårdinrättningar och skolor. I och med detta vore det 

intressant att fortsätta att studera hur de ensamkommande barnen själva upplevt insatser från 

socialtjänst och HVB-hem. Har de unga märkt av krissituationen på samma sätt som 
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myndigheter och andra inrättningar i samhället har gjort eller upplever de att de fått ett gott 

mottagande?  Kanske är förändringarna mest påtagliga för människorna som arbetat inom 

detta område innan den stora flyktingströmmen kom, och som sett hur verksamheterna 

fungerat då? De som flytt till Sverige kanske inte alls upplever att de blivit behandlade dåligt 

eller sett de brister som uppstått i myndighetsutövningen lika tydligt som de som jobbar med 

detta. När man kommer från länder i världen där otrygghet och krig hör till vardagen kanske 

det viktigaste är att hamna i ett tryggt samhälle där allas lika värde respekteras. En annan 

aspekt som också skulle vara intressant att undersöka vore flyktingarnas egna förväntningar 

på mottagarlandet. Hur anser de att ett perfekt mottagande ser ut och hur anser de att man på 

bästa sätt kan nå dit?   

På längre sikt, ca om 10 år anser vi att det vore intressant att undersöka hur de individer som 

kom till Sverige under hösten 2015, och som fått sitt permanenta uppehållstillstånd upplevt 

mottagandet i landet, samt hur integreringen i samhället sett ut och på något vis skapa en bild 

av hur deras fortsatta liv i Sverige har sett ut. En tillbakablickande undersökning skulle också 

uppmärksamma hur Sverige som mottagningsland hanterat och tagit hand om alla de 

ensamkommande barnen som kommit, samt om deras behov av boende, sysselsättning och 

integrering blivit tillgodosedda. Så att dessa individer inte bara kommit till Sverige för att 

hamna utanför samhället.  
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Bilaga 1 - Introduktionsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar näst sista terminen på Socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet och ska skriva ett examensarbete som en del i vår utbildning. 

Vi har valt att i vårt examensarbete studera hur individer som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn inom socialtjänst och HVB-hem upplevt förändringen som skett i arbetet med 

dessa individer under 2015, om förändringen påverkat kvalitén i arbetet samt hur de tror att 

arbetet med dessa barn kommer att se ut i framtiden. För att samla in fakta kring detta har vi 

valt att intervjua dig som socialsekreterare eller enhetschef på ett HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

Vi anser att dina kunskaper och erfarenheter är viktiga och vore tacksamma om du därför ville 

medverka i vår studie! 

 

Tack på förhand, 

Linnéa Eriksson & Linnea Hagström 

 

 

 

För kontakt: 

Linnéa Eriksson 

Telefon: 070-304 87 89  

Mail: liiinneaeriksson@hotmail.com 

Linnea Hagström 

Telefon: 073-811 52 37  

Mail: hagstrom_12@hotmail.com  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning & bakgrundsfrågor 

1. Vad arbetar du som? 

a. Kan du beskriva vad den tjänsten innebär för dig? 

2. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

3. Vad har du för arbetserfarenheter inom området EKB? 

4. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

5. Kan du beskriva verksamheten? 

a. Vilken är verksamhetens målgrupp? 

Dåtid 

6. Kan du se någon förändring i arbetet med EKB under den tiden du har arbetat inom 

området? 

a. Kan du beskriva den förändringen? 

b. Vad har den förändringen inneburit för dig?  

c. Hur har kvalitén på arbetet påverkats av förändringen?  

Nutid 

7. Vad är verksamhetens samhällsuppdrag? 

8. Vilka värdegrunder finns inom verksamheten?  

9. Hur kvalitetssäkrar ni ert arbete? 

10. Hur arbetar ni mot er målgrupp? 

a. Använder ni er av något/ra specifika arbetssätt? 

11. Samarbetar ni med några andra aktörer inom området EKB? 

a. Hur ser detta arbete ut? 

12. Hur upplever du din egen arbetssituation? 

Framtid 

13. Hur tror du att arbetet med EKB kommer att se ut i framtiden? 

Utmaningar 

14. Vad har varit den största utmaningen inom arbetet med EKB? 

15. Vad är i dagsläget den största utmaningen inom arbetet med EKB? 

16. Vad tror du kommer bli den största utmaningen inom arbetet med EKB? 

Övrigt 

17. Finns det något du vill tillägga som inte har framkommit under intervjun? 

 


