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Sammanfattning/abstract
Under år 2015 har media haft skriverier om flyktingkrisen i Europa och Sverige. Det har lagts
fram som en av de största flyktingkriserna genom svensk historia på grund av mängden som
anlänt. Syftet med denna studie är att undersöka hur flyktingtillströmningen i Sverige har på-
verkat socialarbetare inom ensamkommande barn i  Norrland privat och yrkesmässigt samt
vilket stöd socialtjänsten har erbjudit dessa yrkesverksamma i situationen. För att svara på
syfte gjordes en kvalitativ studie med sju intervjuer med socialsekreterare. Materialet som har
samlats in har bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket lett till ett innehållsrikt
resultat  som har  analyserats  genom fyra  olika  teorier.  Teorierna  täcker  in  flera  aspekter
inkluderat micro-, meso- och makro-nivå, för att skapa en helhetsbild vilket framkommit i
intervjuerna. Resultaten bevisar att arbetsbelastningen ökade under år 2015 vilket ledde till att
arbetsuppgifterna  för  socialsekreterarna  förändrades  genom  att  omprioriteringar  behövde
göras och största fokus blev på att lösa boendeplatser och de mest akuta saker som dök upp.
Under denna period fanns det stöd i form av handledning, utbildning, kollegor och chefsstöd,
men tiden räckte inte alltid till för att ta tillvara på stödet. Arbetsbelastningen och sena dagar
på jobbet gjorde att socialsekreterarnas privatliv påverkades negativ på diverse sätt.

Sökord: Asylsökande, Ensamkommande barn, Socialsekreterare, Stöd, Kvalitativ metod
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Innehållsförteckning



1. Inledning

1.1 Bakgrund
Varje människa har rätt till ett tryggt och fredligt liv, utan slaveri eller slavhandel i någon
form. Ingen människa ska få utsättas för tortyr eller någon form av grym omänsklig för-
nedrande behandling eller bestraffning. Detta finns stadgat i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna (1948-2008 reviderat). I barnkonventionen (1989) står det om att
alla  barn  har  rätt  till  liv,  överlevnad  och  utveckling.  Denna  rätt  är  något  som  många
flyktingar  inte  har  haft  under  sin  resa  mot  tryggheten.  Det  finns  massa  anledningar  att
människor flyr, men framförallt är det på grund av krig, förtryck och terror som ingen av oss
kan föreställa sig.

Flyktingar strävar efter en framtid i länder som Tyskland och Sverige. Vägen dit är mycket
lång och farlig. Passagen som många flyktingar har tagit under år 2015 kallas i västerländska
media för “Västra Balkanrutten”. De flyr från sina hemländer och söker sig mot Europa, en
del landvägen, andra över medelhavet (Engström, 2015). Ofta sker flykten i överfyllda last-
bilar eller knappt sjödugliga båtar, så det är med livet som insats som dessa människor letar
efter säkerhet och trygghet. Tyvärr kommer många att drunkna på sin väg mot tryggheten. Vi
har under det senaste året sett bilder av flyktingar ofta utarmade. Vi har sett människor som
drunknat, dött i överfyllda lastbilar eller suttit instängda i containrar, bilder som har påverkat
västervärlden mycket (Von Hall, 2015). Men de som har påverkats mest är just de människor
som flyr för sina liv. Grekland har i dagsläget fått ta emot väldigt många flyktingar. Tyskland
och Sverige  har  också  fått  känna av  flyktingströmmarna.  Detta  syns  genom statistik  från
Migrationsverket,  att  under  det  tredje  kvartalet  av  år  2015  ökade  första  gångens  asyl-
ansökningar med 150 % jämfört med samma period under år 2014 (Eurostat, 2015). Bland
dessa tusentals flyktingar finns det mängder med barn som är på egenhand. Många av dem är i
åldrarna 11-16 år och de gör denna resa utan sina föräldrar. Det kan tyckas desperat, men vi
bör veta att de flyr i regel från våld, förtryck och tortyr för att söka en tillvaro där de kan leva i
fred  och  trygghet.  När  flyktingarna  och  de  ensamkommande  barnen  närmar  sig  Sverige
kommer många in via Danmark och anländer till  Malmö. En del blir  kvar där och andra
slussas vidare till andra ankomstkommuner, för att söka asyl.

Under det tredje kvartalet år 2015 sökte 413 800 flyktingar asyl inom Europa. Många
av dom har kommit till Sverige (Eurostat, 2015). Detta har gjort att trycket på Migrations-
verket och socialtjänsten har ökat kraftigt över hela Sverige, speciellt under år 2015. Behovet
av tolkar, transit-, asyl- och PUT-boenden har ökat kraftigt under detta år. Lika så behovet av
kompetenta och utbildade lärare. Skolverket (2015-06-15) har meddelat att det inom fem år
kommer  behövas  närmare  70  000  heltidstjänster  med  lärare,  förskolelärare  och  fritids-
pedagoger, vilket behövs för att fylla de brister som flyktingvågen har medfört. Senaste halv-
året har det uppdagats mängder med brister inom bland annat socialtjänstens arbete, speciellt
när  det  gäller  asylsökande  ensamkommande  barn.  Likaså  har  trycket  på  kommunernas
boenden  gjort  att  kommunerna  tvingats  anställa  personal  som  saknar  rätt  kompetens
meddelade SVT (Lindström, R. 2015). Detta gör att det blir stora konsekvenser för de ensam-
kommande barnen, då de inte får den rätta behandlingen och vården som de är i behov av.
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Många av de asylsökande ensamkommande barnen,  lider  av PTSD, posttraumatiskt  stress
syndrom, vilket innebär att barnen mår psykiskt dåligt och behöver stöd av psykoterapeuter
eller  psykologer för att  bearbeta de trauman som de har varit  med om (Ilhammar,  2015).
Dessa problem, med flera, leder till ökad press på socialtjänsten då de anställda handläggarna
som jobbar på EKB är kompetent personal som ser de brister och de behov som dessa barn
och ungdomar har. Att vara handläggare för asylsökande ensamkommande barn, kan vara en
tung  uppgift  (Ilhammar,  2015).  Socialsekreterarna  kan  känna  en  uppgivenhet  inför  all
administration, restid och försök för att nå personer över telefon (Korpskog, 2015). Det finns
en tydlig prioritetsordning kring hur socialsekreterarna ska jobba. När ärendet med det asyl-
sökande ensamkommande barnet inkommer till socialtjänsten ska handläggaren ordna boende
till de nykomna. I första hand ska de försöka finna någon form av boende inom kommunen,
enligt  Korpskog (2015).  Om det  inte  finns  plats  måste  de  ta  kontakt  med  de  ställen  där
kommunen har avtal sedan tidigare. Därefter får de vända sig till ställen utanför kommunen,
detta  kan  innebära  att  de  måste  placera  barnen  på  boenden  som  inte  är  godkända  och
granskade. Detta känns inte bra för handläggarna med vetskapen om rättsosäkerheten kring
när ett barn placeras utanför kommunens kontroller (Korpskog, 2015).

1.2 Syfte och frågeställningar
Studiens  syfte  är  att  undersöka  hur  flyktingtillströmningen  i  Sverige  har  påverkat  social-
arbetare inom ensamkommande barn [EKB] i Norrland, privat och yrkesmässigt samt vilket
stöd socialtjänsten har erbjudit dessa yrkesverksamma i situationen.  

Till syftet ska även tre frågeställningar besvaras och dessa lyder: 

 Har arbetsområdet asylsökande ensamkommande barn [EKB] förändrats  i  samband
med tillströmningen av ensamkommande? 

 Hur mycket stöd och vägledning har socialtjänsten erbjudit socialsekreterarna inom
EKB i denna situation?

 Med tanke på tillströmningen av ensamkommande, hur har arbetet med EKB påverkat
socialsekreterarens personliga hälsa och mående? 

1.3 Centrala begrepp
Nedanför  beskrivs  några  definitioner  och  förklaringar  till  några  av  de  ord  som är  åter-
kommande i rapporten, på ett närmare och djupare sätt. 

Asyl är  det  skydd  som en  stat  kan  ge  inom sitt  land  eller  på  annan  plats  efter  lagarnas
reglering, till en person som söker detta skydd (”Asyl”, u.å.).

Asylsökande är du så länge som du inte har fått din ansökan avgjord i det land som du har gett
dig till känna och uppgett dig vara i behov av skydd (”Asylsökande”, u.å.).

Ensamkommande barn och unga är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till
Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare, enligt 1§ 5
st. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [LMA]. 

Flykting är i regel en person som har lämnat sitt hemland och inte kan återvända dit på grund
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av fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning eller till-
hörighet av en viss samhällsgrupp (”Flykting”, u.å.). 

HVB-hem står för hem för vård eller boende. Det är ofta institutioner inom socialtjänsten,
huvudsakligen för barn och unga med sociala problem eller för missbrukare av alkohol eller
narkotika i alla åldrar (”Hem för vård eller boende”, u.å.).

LVU-ärende är ärenden som går under lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga [LVU], som ofta handlar om tvångsvård av unga under 18 år.  

Papperslösa är de som befinner sig i Sverige utan tillstånd av något slag, man befinner sig
illegalt i landet (”Papperslösa”, 2013). 

PUT är en förkortning för permanent uppehållstillstånd (”Permanent uppehållstillstånd”, u.å.).

PUT-boende är  ett  boende  för  det  som  har  fått  permanent  uppehållstillstånd  beviljat  av
Migrationsverket.

Uppehållstillstånd är ett tillstånd för utlänningarna att resa in i och befinna sig i Sverige under
antingen  en  viss  tid,  ett  tidsbegränsat  uppehållstillstånd,  eller  utan  tidsbegränsning,  ett
permanent  uppehållstillstånd.  Vilket  är  aktuellt  för  alla  som vistas  i  Sverige  mer  än  tre
månader (”Uppehållstillstånd”, u.å.). När du fått din asylansökan godkänd innebär det att du
fått uppehållstillstånd och får stanna i Sverige (Migrationsverket, 2014).

1.3 Avgränsningar
Studien är begränsad till socialsekreterare som arbetar inom Norrland med ensamkommande
barn och unga [EKB], som har arbetat från sommaren 2015 eller längre som handläggare
inom socialtjänsten. Studien behandlar sex olika socialsekreterare från sex olika kommuner
inom Norrland och deras  personliga åsikter och uppfattningar av framförallt  hösten 2015.
Studiens begränsningar är gjorda efter tidsramen.

1.4 Disposition
Arbetets alla delar är diskuterade mellan de två författarna innan en har sammanfattat och
bearbetat de tankar och idéer som kommit fram. Alla textstycken är korrekturlästa av båda
författarna, eftersom texten har arbetats fram. Inläsning av artiklar och material är till stor del
bearbetad och hanterad av Alexandra, som har sammanfattat det relevanta för vår studie åt
Julia  som  till  största  del  har  satt  ihop  och  bearbetat  informationen  till  inledningen  och
kunskapsöversikten, samt funnit vad vi behöver eftersöka. Metoden tog Alexandra ett huvud-
ansvar för, trots att den genomarbetades av båda författarna. Detsamma gäller teorierna, om
den ena skrev grunden så utvecklade den andra och omformulerade. Teorierna har till skillnad
från metoden en uppdelning på  hälften  var,  trots  att  båda  är  inlästa  på  de fyra  teorierna.
Analys  och resultat  samt diskussion har  genomarbetats  och diskuterats  flitigt  under  fram-
komsten  av  texten.  För  att  framhålla  en  genomgående  kontinuitet  i  studien  har  områden
diskuterats flitigt från detaljnivå till helhetsperspektiv. 
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2. Metod

2.1 Metodansats
Forskning sågs allmänt som sanningssägande och objektivt fram till och med 1960-talet, där
man menade på att forskaren kunde hålla sig själv utanför forskningen och genomföra en helt
objektivstudie (Fejes och Thornberg, 2015). Detta började ifrågasättas i slutet av 1960-talet
och  ifrågasattes  ända  in  på  1990-  och  2000-talet  av  flertalet  forskare.  Man  ansåg  att  en
forskare inte kan vara helt neutral. En viss problematik skapades för forskare som genomförde
studier  i  form  av  observationer  och  beskrivningar  av  verkligheten  samt  “sanningarna”.
Pluralistisk syn började växa fram ur denna kritik som ställdes mot forskarna och grunden till
den kvalitativa forskningen började ta form (Fejes och Thornberg, 2015). Inom den kvalitativa
forskningen finns det både de som kritiserar den objektiva synen, som man tidigare hade på
forskning,  samtidigt  som det finns de som företräder  det  objektiva och beskrivande sättet
(Fejes och Thornberg, 2015). Syftet med en kvalitativ metod är att forskaren själv be-finner
sig i den sociala verklighet som hen undersöker, men ska ha en objektiv syn på. Som forskare
ska man försöka fånga såväl människors handlingar som handlingarnas innebörd (Bryman,
2008/2012). Detta kan göras på två sätt, data kan samlas in genom observationer, intervjuer
eller  kan  det  vara  i  form av  litteratur,  böcker,  artiklar  och  genom  databaser  (Fejes  och
Thornberg,  2015).  Det  vanligaste  analyssättet  inom  kvalitativ  forskning  är  kvalitativ
innehållsanalys där man som forskare verkligen måste tänka på att ha en objektiv syn på det
insamlade datamaterialet. Alltså att sträva efter en förmåga (Fejes och Thornberg, 2015).  

Den kvalitativa forskningsstrategin är enligt Bryman (2008/2012) induktiv, tolkande
och konstruktionistisk, den är mer inriktad på ord än siffror. Den induktiva ansatsen innebär
att  genom  observationer  och  erfarenheter  söker  sig  forskaren  till  en  slutsats  (Fejes  och
Thornberg, 2015). Induktion betyder att man utifrån iakttagelser försöker arbeta sig fram till
mer generella föreställningar om ett fenomen. Vilket skiljer sig från det deduktiva synsättet
som innebär att man ur teorier härleder mer specifika hypoteser. Hypoteserna testar man sedan
empiriskt med hjälp av det insamlade materialet (Dahlgren och Sauer, 2009). Det finns även
en tredje ansats, abduktion, som är en blandning av induktion och deduktion. Det handlar om
att välja och skapa en hypotes som beskriver ett enskilt empiriskt fall eller en upp-sättning
data bättre än andra hypoteser (Fejes och Thornberg, 2015). Slutsatserna är alltid provisoriska
och öppna för att revideras med hjälp av ny data och bättre hypoteser (Fejes och Thornberg,
2015).

2.2 Val av metod
I ett större sammanhang av en kvalitativ studie är det viktigt att allting kopplas ihop, att teorin
är något som uppkommer ur datan samtidigt som det är viktigt att datan som man frågar efter
kan kopplas till teorierna (Bryman, 2008/2012). Teorierna ska även passa ihop med både syfte
och frågeställningar, samt skapa den triangel som studien tar vägledning i och följer den röda
tråd som binder ihop början till slut. För att detta ska flyta på fint bör teorierna fastställas
innan själva empirin börjar samlas in. Hela tiden ska det finnas en tanke bakom de fråge-
ställningar man har och de frågor som ställs i intervjuguiden. Det finns inga direkta regler om
hur en kvalitativ analys ska genomföras, förutom möjligtvis att använd hela sitt intellekt för
på ett rättvisande sätt representera studien. Eftersom varje kvalitativ studie är unik så kommer
varje analytiskt arbetssätt också att vara unikt (Fejes och Thornberg, 2015).
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Denna studie kommer att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångsätt med en prägel av
ett induktivt arbetssätt. Vilket innebär att studien har fokus på ord snarare än siffror och att
forskaren strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det som undersöks (Bryman,
2008/2012).  Stor  vikt  läggs  vid  analysen  som  kommer  att  bearbetas  med  en  kvalitativ
innehållsanalys. Analysen består av data i form av både insamlad empiri och tidigare skriven
litteratur som tillsammans arbetas ihop och behandlas för att härleda till en slutsats. Denna
analys består av att forskarna aktivt arbetar med sin data, främst i form av den insamlade
empirin, genom att organisera, bryta ned, koda och söka efter mönster inom dessa nu hanter-
bara enheter (Fejes och Thornberg, 2015). Dessa enheter kommer sedan tillsammans med den
skrivna litteraturen att bearbetas successivt.

2.3 Genomförande
Inför insamling av intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 9.2), vilket formades så att
frågorna  skulle  fånga  upp  syftet  och  frågeställningarna  vid  intervjutillfället  utan  att  vara
ledande. En kvalitativ forskning och intervjuer inom denna typ av studie används för att fånga
upp intervjupersonens personliga åsikter och uppfattningar om ett visst ämne eller område.
Detta görs genom att  personen som intervjuar,  forskarna i  detta fall,  strävar efter  att  vara
neutrala genom hela arbetet. Därigenom försöker de alltid att utforma en objektiv intervju-
guide samt genomför intervjun på ett objektivt sätt. Detsamma gäller allt material som fram-
ställs innan, under och efter att empirin har samlats in. Oavsett har forskarna alltid någon form
av  påverkan,  det  kan  vara  allt  ifrån  hur  intervjun  och  samspelet  mellan  intervjuare  och
intervjuperson  fungerar,  till  hur  data  tolkas  i  efterhand  (Fejes  och  Thornberg,  2015).
Människan överlag är uppväxt med vissa fördomar och förutfattade meningar, vilket man inte
kan hjälpa utan de har växt fram under uppväxten. Det är nödvändigt för en forskare att vara
med-veten om sina fördomar och förutfattade meningar för att kunna förhålla sig till detta på
ett  fungerande och avståndstagande sätt.  Så att fördomarna inte påverkar forskningen som
genomförs, vilket det kan göras på så sätt att författaren automatiskt antar en specifik inne-
börd eller mening med ett uttalande (Røkenes och Hanssen, 2012). För att få tag på intervju-
personer sökte forskarna kontakt via telefon, genom att ringa till socialsekreterare som arbeta
med  asylsökande  ensamkommande  barn  och  unga  [EKB],  på  socialtjänsten  inom  olika
kommuner i Norrland. För att få tillgång till telefonnummer till de aktuella för denna studie
kontaktades telefonväxel inom Norrlands olika kommuner och där igenom framkom numren
till  socialsekreterarna som arbeta  med EKB. Forskarna  fick upprepade gånger  försöka att
uppnå  kontakt  med  social-sekreterarna.  När  kontakt  väl  var  upprättad  och  information
utskickad eller meddelad, ställde de flesta socialsekreterarna upp och deltog i studien. De som
inte kunde delta på grund av tidsbrist, meddelade kontaktuppgifter till sina kollegor och upp-
manade  oss  att  kontakta  dem.  Vid  det  första  intervjutillfället  förmedlades  även  kontakt-
uppgifter  till  tre  socialsekreterare som arbetar  inom EKB-området  inom andra kommuner.
Kontakten  och  kontaktuppgifterna  har  framkommit  på  olika  sätt,  men  alla  kontakter  har
upprättas över telefon. Därefter har vissa kontakter hanterats över mail angående tid och plats
samt  allmän  information  om studien. Sammanlagt  genomfördes  sju  intervjuer  i  sju  olika
kommuner inom Norrland, varav en av intervjuerna blev ett bortfall. För att få ut så mycket
som möjligt av intervjupersonerna, hölls intervjuerna på en önskad plats. Det innebar att en
personlig  kontakt  uppnåddes  och  mänskliga  missförstånd  kunde  undvikas  (Røkenes  och
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Hanssen, 2012). Alla intervjuerna spelades in då det godkändes av intervjupersonerna själva.
Intervjuguiden  användes  som stöd  under  intervjutillfällena  och  kompletterades  med  upp-
följningsfrågor,  sammanfattningar och återberättande samt omformuleringar.  Parallellt  med
intervjuerna sammanställdes kunskaps-översikten och innan dess användes tid till att läsa in
bakgrundsinformation. Utöver detta på-börjades transkribering av intervjuerna, vilka benämns
efter  intervjuordningen.  Alltså  att  den  först  genomförda  intervjun  benämns  som intervju-
person 1, den andra genomförda intervjun benämns om intervju person 2 och så vidare, upp
till  intervjuperson 7.  Transkriberingarna  förde  oss  vidare  till  kodning  av  meningsbärande
enheter och kategorisering av dessa. När materialet var organiserat påbörjades en process med
att sammanställa och analysera materialet tillsammans med kunskapsöversikten. Genom att
sätta de två olika typerna av data i kontext framförs en helhetsbild av situationen, som social-
sekreterarna uppfattat och upplevt den. Därefter avslutades arbetet med en diskussion.

2.4 Urval
Studien  använder  ett  icke-sannolikhetsurval,  på  grund  av  omöjligheten  att  få  fram  ett
representativt stickprov under den tidsram som studien hade. Som Bryman (2008/2012) skulle
beskrivit det är tiden och kostnaderna det innebär att skapa ett sannolikhetsurval för stora i
förhållande till de tillgängliga resurserna. Alltså har ett icke-sannolikhetsurval gjorts i form av
bekvämlighetsurval, där forskarna sökte kontakt via telefon till socialsekreterare som arbetar
med asylsökande ensamkommande barn och unga på socialtjänsten inom olika kommuner i
Norrland. 

2.5 Bortfall
Bortfall kan ske på flera sätt, det kan handla om att någon eller några väljer att inte delta i en
studie  alternativt  inte  besvarar  de  frågor  som  studien  önskar  att  få  svar  på  (Bryman,
2008/2012).  I  denna studie handlar bortfallet  om en intervju som ej  gick att  transkribera,
nämligen  intervjuperson  1,  på  grund  av  ljudkvalitén,  alltså  inspelningen.  I  stället  för  att
använda en intervju där man inte kunde applicera den analysmetod som studien använder,
blev denna intervju klassad som ett bortfall. En ny intervju genomfördes i hopp om ett mer
användbart resultat skulle framkomma, vilket blev intervjuperson 7. Detta är alltså inte ett
bortfall  som rör  själva  urvalsprocessen  eller  urvalet,  utan  det  är  ett  tekniskt  bortfall  som
endast påminner om att man bör ha extra kontroll inför de övriga intervjuerna så att misstaget
inte upprepas (Bryman, 2008/2012). Som tidigare nämnt, var det den första intervjun alltså
intervjuperson 1 som blev vårt bortfall på grund av en misslyckad ljudinspelning.   

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
För  att  mäta  en  studies  vetenskapliga  nivå  används  tre  begrepp;  validitet,  reliabilitet  och
generaliserbarhet  (Bryman,  2008/2012).  Fokus i  detta  fall  kommer att  ligga på hur de tre
begreppen används inom kvalitativa studier. Validitet handlar om hur man kan avgöra om en
studie mäter, observerar eller identifierar det som studien utsäger sig att studera. Validitet kan
delas in i två olika typer, intern och extern. Intern handlar om hur länge, tidsmässigt, och
engagerat forskaren är i studien och dess kontext, vilket kan påverka studien genom att stärka
eller  försvaga  studien  samt  dess  resultat  och  trovärdighet.  Extern  validitet  handlar  om
begränsningarna som forskaren gör genom exempelvis urvalet (Bryman, 2014). Genom att
använda  studiens  syfte  och  frågeställningar  som  en  vägledning  till  intervjuguiden  och
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kunskapsöversikten samt studiens begränsningar, förväntas resultatet bli att studien studerar
det den säger sig studera. För att uppnå både den interna och externa validiteten, har forskarna
av denna studie förhållit sig till den specifika tidsramen och efter den gjort avgränsningarna i
materialet samt studiens bredd. Studien och dess forskare har genom hela arbetet strävat efter
en  god validitet,  där  man har  försökt  att  sätta  sig  in  i  ämnet  kontinuerligt  under  arbets-
processen. Reliabilitet handlar om en studies pålitlighet, följdriktning samt överensstämmelse.
Stämmer studien överens med den verklighet som har studerats, för att avgöra detta använder
man sig av tre olika kriterier, stabilitet, reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Vilket handlar
om att se i fall studiens resultat går att efterlikna, om resultaten är stabila och om de olika
aktörerna inom studien bedömer/läser av på liknande sätt (Bryman, 2008/2012). För att bygga
en hög reliabilitet i studien har forskarna kontinuerligt under studiens gång diskuterat olika
perspektiv och förhållningssätt som varit aktuella. Anledningen är att se till att man befinner
sig  på  samma  sida  och  tänker  i  liknande  banor,  samt  strävar  mot  samma  mål. Intervju-
personernas personliga åsikter och uppfattningar har noterats noggrant. Forskarna har förhållit
sig till dessa när resultat och analysen har utvecklats, för att uppnå en pålitlighet och överens-
stämmelse genom studien (Bryman, 2008/2012). Utöver detta handlade det om att redogöra
för vad som har gjorts och vad som kommit fram, vilket har noteras allt eftersom studien
utvecklats. Det tredje måttet, generaliserbarhet, handlar om studiens resultat kan generaliseras
till hela målpopulationen eller inte. Detta mått är framförallt aktuellt inom kvantitativa studier,
efter som kvalitativa studier undersöker specifika situationer och personliga åsikter. Däremot
kan en kvalitativ studie ge en “måttlig” generalisering. Den kvalitativa forskaren strävar efter
förståelse  för  ett  visst  beteende,  åsikter  och  värderingar  inom den  situation  som studien
undersöker (Bryman, 2008/2012). Detta är även vad denna studie eftersöker tillsammans med
en god validitet och reliabilitet. Studiens resultat är i detta fall svårt att generalisera då det
handlar om några få specifika personers åsikter och uppfattningar. För att uppnå en förståelse
och  uppfattning  om  situationen  kan  dock  studiens  resultat  och  data  användas  som  en
språngbräda mot insikt, kunskap och fortsatt forskning.

2.7 Metodreflektion
För att upprätthålla vetenskaplig kunskap har det i studien använts säkra källor, granskade och
kontrollerade av diverse databaser med tillgång från Umeå Universitet. Där det framkommit
vetenskapliga  artiklar  och  diverse  doktorsavhandlingar.  Flertalet  källor  har  använts  för
vägledning av tillvägagångssätt och bekräftande av diverse information. Studien bygger på en
kvalitativ innehållsanalys, vilket innefattar flera utmaningar på vägen. Här redogörs det för
fyra fallgropar som har varit aktuella för studien, dataöverbelastning, representativa intervju-
personer, fokus på positiva exempel och exkludering av utmanade data (Fejes och Thornberg,
2015).  Dataöverbelastning  handlar  om  att  man  undersöker  ett  för  brett  område  utan
avgränsningar. Det innebär att det blir för mycket data att hantera i slutändan som även kan
försvårar reliabiliteten och validiteten i studien. En närliggande fallgrop blir att skapa mening
av all data som samlas in. Vilket handlar om att skilja på det betydelsefulla i datan från det
oväsentliga och identifiera vad som är vad, samtidigt som man förhåller sig till studiens syfte
och frågeställningar (Fejes och Thornberg, 2015). Dessa fallgropar har vi under studiens gång
varit noga med att förhålla oss till,  genom ett kort och koncist syfte med relevanta fråge-
ställningar. Studien har avgränsats till sex socialsekreterare som jobbar med handläggning av

10



EKB, för att tidsramen har varit begränsad. En annan utmaning i denna studie handlade om att
få tag på representativa intervjupersoner. Svårigheten med det är att man aldrig kan veta om
man missat någon som är mera representativ och som kunnat bidra med mer betydelsefull
information för studien. Denna utmaning var extra klurig, när det till en början var svårt att få
tag  på  representativa  och  tillgängliga  intervjupersoner  inom  tidsramen.  Andra  fallgropar
aktuella för studien handlar om data, hur man som forskare kan ha fokus på positiva exempel
eller förbi se data som utmanar den föreställda bilden. Detta innebär att man sätter större vikt
vid data som bekräftar ens egna antaganden och teorier, än data som inte stödjer ens idéer.
Data som är ovanlig, oväntad eller ny och som utmanar redan färdigställd fakta (Fejes och
Thornberg, 2015). Genom hela studien har forskarna försökt att inte fundera kring möjliga
resultat och förhållit sig på ett objektivt sätt till all data, med undantag för känsligt material.
Den mänskliga faktorn som har påverkat denna studie, kan vara både positiv och negativ. En
positiv faktor är om nya synsätt, tankar och idéer får ta plats och utvecklas, utan att man håller
de  tillbaka.  En  negativ  faktor  kan  vara  att  studien  är  beroende  av  forskaren  och  dess
utbildning, kunskaper och kreativitet vilket påverkar studiens vetenskapliga nivå (Fejes och
Thornberg, 2015). 

2.8 Etiska aspekter  
Etiska aspekter handlar framför allt om etiken mellan forskarna och studiedeltagare. Vad är
etiskt rätt att använda sig av, att fråga om och hur bör man hantera information samt kontakt
med deltagare i  studien.   Etiska aspekter  är  viktigt  i  all  typ  av forskning,  men speciellt  i
kvalitativ forskning där det ofta är färre deltagare i studien samtidigt som dessa människor
ofta delger privat information om sig själva, sina liv och uppfattningar (Bryman 2008/2012).
Det är därför viktigt att betona samtyckeskravet, vilket innebär att man får ett samtycke från
intervjupersonerna angående att  dom vill  och kan delta i  studien (Vetenskapsrådet,  2002).
Förtydliga att de själva får bestämma över sin medverkan i studien. En annan viktig faktor är
att man informerar intervjupersonerna om studiens syfte, det frivilliga deltagandet och rätten
till att avbryta sitt deltagande utan någon specifik orsak (Vetenskapsrådet, 2002). Information-
skravet bör informeras både muntligt och skriftligt, samtidigt som studiedeltagarna bör få en
viss  tid  att  fundera  över  sitt  deltagande  för  att  sedan  tillfrågas  igen.  De  ska  även  få
information om vilka delar som finns i studien (Bryman 2008/2012). Detta informerades både
muntligt  över  telefon  och  skickades  ut  via  mail  till  intervjupersonerna,  samt  upprepades
informationen vid intervjutillfället. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om
de enskilda individerna får och kommer endast användas för forskningsändamål. Det är också
väldigt  viktigt  att  informera  om  konfidentialitetskravet,  att  det  som  framkommer  under
intervjun  kommer  att  behandlas  med  största  möjliga  anonymitet  (Vetenskapsrådet,  2002).
Dessa fyra etiska principer informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfi-
dentialitetskravet informerades om i denna studie genom första kontakten och samtalet, för att
sedan skickas ut i mailform och slutligen för att upprepas innan intervjun påbörjades. Dessa
fyra etiska aspekter uppfyller även offentlighetsprincipen, vilket är en princip som studien
också har förhållits till, enligt Bryman (2008/2012).

3. Kunskapsöversikt
Kunskapsöversikten tar upp invandringen i Sverige historiskt sett och förs vidare till asyl-
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processen. Därefter leder texten till hur socialtjänstens arbete har utvecklats tillsammans med
tillströmningen  av  ensamkommande  barn  och  unga.  Efter  detta  redovisas  hur  social-
sekreterarnas arbete har påverkats och utvecklats, vilket utmynnar i hur framtiden ser ut inom
yrket.

3.1 Bakgrund
Det  finns  flera  anledningar  till  att  man  flyr  från  sitt  hemland,  men  de  övergripande
anledningarna är  krig,  svält  och fattigdom.  Människorna  som bor  i  landet  ser  inte  någon
framtid, varken för dem själva eller deras barn. Under 1800-talet led Sverige av svält, fattig-
dom och flertalet sjukdomar som spred sig över landet (Thorborg, 2013). Även om det alltid
har funnits en viss invandring till Sverige, är det den stora utvandringen från mitten av 1800-
talet fram till 1930-talet som satte djupast spår i landets utveckling. Många familjer har fort-
farande släktband till länder som USA, Canada, Sydamerika och Australien. Under loppet av
100 år sökte sig runt 1,3 miljoner svenskar till länder som dessa. Sedan år 1930 har Sverige i
stort sett haft en större invandring än utvandring (Migrationsverket, 2016a). Under 1930-talet
hade nazisternas framfart i Tyskland lett till att hundratusentals människor försökte fly landet.
För många blev det en fråga om liv eller död. Det finns inga exakta siffror på hur många som
var på flykt under andra världskriget. Det räknas med att det var ca 400 000 människor på
flykt från Tyskland och de ockuperade länderna fram till år 1939. Men det var väldigt svårt för
de flyende att hitta fristad i andra länder, på grund av att det inte var många länder som var
villiga att ta emot dem (Gad, 2015, 1 september). Flyktingkrisen kring andra världskriget har i
flera  tidningsartiklar jämförts  med dagens flyktingkris.  Vi får höra att  flyktingströmmarna
genom Europa är de kraftigaste sedan år 1945 och att Sverige under ett enda år aldrig tidigare
har tagit emot så många asylsökningar som nu (Magnusson, 2015). Under åren 1944-1945 tog
Sverige emot 200 000 flyktingar från grannländerna som Finland, Norge och Danmark, men
även från andra länder inom Europa (Gad, 2015, 1 september). Efter andra världskriget blev
det istället arbetskraftinvandring. Sverige var i stort behov av invandring för att fylla alla hål
som fanns på arbetsmarknaden (Migrationsverket, 2016a). Det fanns behov av allt ifrån läkare
till  personal  inom  industri  och  skogsarbeten.  Sveriges  gränser  öppnades  för  arbetskraft-
invandringen vilket också gjorde att allmänhetens inställning till  invandringen blev alltmer
positiv.  Invandringen behövdes  för att  få Sverige att  gå runt (Boguslaw, 2012).   Fram till
1990-talet var det mer eller mindre en jämn ström med invandring till Sverige, förutom en
kortare episod under 1970-talet då den minskade. Under mitten av 1980-talet började asyl-
sökande från länder som Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea öka i antal allmänt
över Västeuropa. Det är bland annat dessa länder som många kommer från idag. 

Under 1990-talet kom dessutom nästa stora flyktingvåg efter andra världskriget, på
grund av den etniska rensningen på Balkan. Det var Jugoslaviens sammanbrott som ledde till
uppdelning av landet som innebar att det blev krig och terror som härjade, vilket utmynnade i
en etnisk rensning. Det drev, för första gången sedan andra världskriget, rekordstora mängder
med människor på flykt mitt i Europa (Migrationsverket, 2016a). Det var en extra stor pik år
1992 när antalet asylsökningar inom Europa nästan var upp i 700 000 ansökningar (Hilderink
et al., 2003). I Sverige var det 84 018 personer som ansökte om asyl under det året vilket var
mer än det dubbla i jämförelse med tidigare år (Rikspolisstyrelsen [RPS] och Migrations-
verket, 2015). I Sverige under 1990-talet fick ca 100 000 före detta jugoslaver, företrädesvis
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bosnier ett nytt hemland. Mellan åren 1995 - 1999 var antalet asylsökningar ganska lågt tack
vare  att  kriget  i  forna  Jugoslavien  hade  upphört.  När  det  blev  ett  nytt  millenium (2000)
började asylsökningarna öka igen och de har ökat sedan dess fram till idag när siffrorna på
asylsökande är högre än någonsin tidigare och hela Europa kämpar för att klara av flykting-
situationen (Migrationsverket, 2016a).

3.2 Sverige och processen att söka asyl
Ett stort problem som alltid har varit genom historien och som fortfarande är än i dag, är att
identitets-  och  resehandlingar  är  något  som de  asylsökande  saknar.  Detta  försvårar  asyl-
prövningen och innebär att handläggningstiderna blir längre.  Ett  problem som Migrations-
verket stöter på dagligen och har stött på under många år är även antalet papperslösa som
finns i landet, vilket har ökat den senaste tiden. (Migrationsverket, 2016a). På Migrations-
verkets  hemsida  (www.migrationsverket.se)  står  det  att  under  hösten  år  2015  har  väldigt
många människor sökt asyl i Sverige, vilket innebär att väntetiderna på asylutredning kan ta
lång  tid.  Sveriges  radio  (2015)  rapporterar  att  väntetiden  för  en  första  intervju  med
Migrationsverket kan ta upp till ett och ett halvt år. På första intervjun redogör man varför
man ska få uppehållstillstånd och efter det tar det flera månader till innan man får besked om
hur utredningen går. Sedan februari 2010 kan asylsökande personer lämna in sina ansökningar
på nio orter i Sverige, däribland i Umeå och Skellefteå som var de första städerna i Norrland
där man kunde söka asyl (Boguslaw, 2012). Under år 2015 ansökte 162 877 människor om
asyl  i  Sverige  varav  35  369  var  ensamkommande  barn.  De  ensamkommande  barn  som
kommit har varit allt ifrån nyfödda till 17 år. 

3.3 Socialtjänstens ansvar
Sedan sommaren år 2006 har antalet asylsökningar för ensamkommande barn ökat i stort sett
oavbrutet i Sverige, vilket också har lett till att behovet av boenden för ensamkommande barn
har ökat de senaste åren. Kommunernas socialtjänst ansvarar, sedan den första juli år 2006, för
de ensamkommande barnens mottagande, inkluderat omsorg och boende. Tidigare låg hela
ansvaret på Migrationsverket som tog hand om barnen, med undantag för deras hälsa som
socialtjänsten ansvarade för  (Boguslaw, 2012). Första juli år 2008 kom det en ny lag som
gjorde att asylsökande barn och ungdomar har samma rätt som svenska barn och ungdomar
när det kommer till hälso- och sjukvård. Vilket inkluderar barnpsykiatrisk vård, läkarvård och
tandvård, innan denna lag var det svårt för ensamkommande barn att få den vård de var i
behov  av  (Boguslaw,  2012).  Efter  lagens  tillkomst  låg  ansvaret  för  de  ensamkommande
barnen på individ- och familjeomsorgsenheten [IFO] inom socialtjänsten. Socialsekreterarna
handla alla möjliga ärenden som rörde minderåriga under samma enhet.  Enligt författarna
Sundell, Egelund, Löfholm och Kaunitz (2007) visades att det fanns stora kunskapsbrister i
barnavårdsutredningar och den sociala barnavården. Detta visar på hur komplext och svårt
arbetet är för de som jobbar med barn och unga. Socialsekreterarna ställs inför lagstiftningens
vida definition av målgruppen. Det finns stora systematiska kunskapsbrister om utrednings-
arbete  och  många  motsägelsefulla  socialpolitiska  krav  som  ställs.  Många  barn  som  blir
aktuella för en barnavårdsutredning kommer från familjer som kännetecknas av enförälders
hushåll, arbetslöshet och invandrarbakgrund (Sundell, m.fl., 2007). Alla ärenden som rör barn
och unga ska utgå från barnens bästa, enligt barnkonventionen (1989). Vad som är barnets
bästa finns inte definierat, då det är omöjligt eller icke önskvärt att rent objektivt fastslå vad
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som är barnets bästa i varje specifik situation. Övervägandet om vad som är barnets bästa
måste göras utifrån vad som är bäst för barnet just i stunden och på lång sikt. De tolkningar
som görs av barnkonvention är viktiga att de stämmer överens med andan som genomsyrar
fördraget.  Konventionen har  betoning på barnet  som en enskild individ med egna åsikter,
känslor och innehavare av rättigheter (Christensen och Hildingson Boqvist, 2009). I artikel
sex i barnkonventionen står det om en av grundprinciperna att varje barn har en inneboende
rätt till livet, det står även att alla stater ska, till det yttersta av sin förmåga, säkerställa barnets
överlevnad  och  utveckling.  Med  utveckling  avses  fysisk,  psykisk,  andlig,  moralisk,
psykologisk och social utveckling på ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt
liv.  Det  tydliggörs  i  denna  artikel  att  konventionsstaterna  inte  bara  har  ansvaret  över  att
skydda barn från att bli dödade, utan att de också bär ansvaret över att barnen har en rätt till
att leva och utvecklas (Christensen och Hildingson Boqvist, 2009). 

3.4 Ensamkommande barn och unga
Sedan  2010  har  invandringen  och  antalet  ensamkommande  barn  ökat  drastiskt  över  hela
Sverige, vilket man kan se i statistiken på Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se

).  På grund av det ökade trycket med asylansökningar och framförallt  den mängd ensam-
kommande barn, blev det en lagändring den första januari år 2014 (Migrationsverket, 2015).
Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [LMA] ändrades till att Migrations-
verket kan anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige. Detta är en stor
förändring, tidigare hade Migrationsverket endast kunnat hänvisa ensamkommande barn till
de kommuner där det fanns en överenskommelse mellan kommunen och Migrationsverket
(Socialstyrelsen, 2012). 

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige måste det söka sig till någon av
Sveriges ankomstkommuner där barnet kan söka asyl. När ett ensamkommande barn upptäcks
i Sverige ska den myndighet som först upptäcker individen anmäla barnets behov av skydd
och stöd till socialnämnden i den kommun som barnet befinner sig i. Socialnämnden i denna
kommun,  ankomstkommunen  som det  kallas,  ska  genast  påbörja  utredning  angående  om
barnet är i behov av omedelbart skydd och vilket stöd det finns behov av. Utredningen ska
även täcka in den unges behov av boende, i avvaktan på anvisning. Efter att en anvisning har
skett ska den nya kommunen, anvisningskommunen, ta över allt ansvar för barnet och finna
ett passande boende. Oavsett om barnet får ett boende i anvisningskommunen eller i en annan
kommun ligger ansvaret för barnets behov av hjälp och stöd hos anvisningskommunen under
placeringstiden. Socialtjänsten har ett ansvar för att barn och unga får stöd och motiveras i
fråga  om skola  och  utbildning  samt  sjukvård.  Likaså  att  underlätta  kontakten  med  deras
biologiska föräldrar. Migrationsverket har som ansvar att söka efter de biologiska föräldrarna
tills dess att barn och unga får sitt beslut om uppehållstillstånd. Om beslutet om uppehålls-till-
stånd fås innan 18 års ålder ska Migrationsverket även bistå socialnämnden i sökandet efter
barnets eller den unges familj. Kring sökandet av familjen ska det uppmärksammas om det
finns eventuella risker som kan uppstå (Socialstyrelsen, 2012).

3.5 Socialtjänstens arbete
Inkomna ansökningar om asyl 2015
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Tabell 1. Inkomna asylansökningar under år 2015 i Sverige
(Migrationsverket, u.å.b)

Utifrån Tabell 1. Inkomna ansökningar om asyl går det att urskilja hur många män, kvinnor,
barn och ensamkommande barn som har ansökt om asyl, under årets tolv månader i Sverige år
2015. Som man kan utläsa ur tabell 1 ansökte 162 877 människor om asyl i Sverige var av 35
369 var  ensamkommande barn under  år  2015.  De flesta  av  dessa  kom under  hösten  och
vintern, vilket går att utläsa ur tabell 1. De ensamkommande barn som har anlänt har varit allt
ifrån nyfödda till 17 år. Mängden som har kommit har gjort att pressen på Migrationsverket
och socialtjänsten har  ökat  drastiskt.  På grund av bristande erfarenheter  och kunskap hos
politikerna kan de inte ta beslut på detaljnivå och tar därför övergripande beslut. Mer likt en
vägledning och hänvisning. Det innebär att socialsekreterarna har en stor handlingsfrihet och
tanken är att  de ska använda de kunskaper och erfarenheter av de år som de varit  yrkes-
verksamma i sitt arbete. Med andra ord är det upp till socialarbetarna själva att sträva efter de
politiska målen som sätts upp och arbeta mot dessa (Ghazinour et al., 2015). Detta sätter mer
press på socialsekreterarna, då det inte finns några tydliga riktlinjer som säger hur ärendena
ska hanteras. Istället ska man utgå utifrån det man tror blir bäst och förlita sig på sin egen
kunskap. Hur detta fungerar för de olika socialsekreterarna kan ingen riktigt svara på, då det
är väldigt individuellt. Socialstyrelsen (2016) har undersökt hur situationen under år 2015 har
förändrats inom socialtjänsten. Med tanke på det stora antalet flyktingar och då främst ensam-
kommande barn som har anlänt till Sverige. Det har även undersökts hur detta har påverkat
socialtjänstens arbete i stort och hur man lyckats upprätthålla kvalitén i arbetet. Inte riktigt
hälften av de undersökta kommunerna har upprättat en egen enhet för ensamkommande. Det
framkom även att de deltagande kommunerna hade svårt med att rekrytera socionomer i den
mån som det behövs, samt att det finns problem med en hög personalomsättning. Det fram-
kom att för 90 % av de deltagande kommunerna i studien har även andra enheter inom social-
tjänsten påverkats av ökningen av ensamkommande barn. För att lösa detta problem har man
valt att genomföra förändringar inom organisationen. De förändringar som har gjorts är att
köpa konsulttjänster för utredningar och vidareutbilda sin egen personal. Dessa förändringar
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är ett försök att motverka arbetsbelastningen och öka kvalitén vad gäller utredningar och upp-
följningar (Socialstyrelsen, 2016). I början av hösten år 2015 fanns det ett ökat intresse av att
bli  kontaktperson  samt  familjehem  och  jourhem.  Detta  är  mycket  bra  då  flera  kontakt-
personer,  familjehem och jourhem behövs.  Dock  orsakar  den  höga  arbetsbelastningen  att
utredningar för nya placeringar är svåra att hinna med (Socialstyrelsen, 2016). Under hösten
år 2015 har socialsekreterarna haft svårt att hinna med utredningssamtal och att få de tolkar
som behärskar  barnens  hemspråk.  Detta  påverkar  utredningarnas  kvalité  då  dessa  samtal
ligger  till  grund för  bedömningen av barnens  behov av hjälp  och stöd.  Inte  nog med att
utredningarna brister,  det  som skulle  kunna rädda dessa utredningar  är  en noggrann upp-
följning, enligt Socialstyrelsen (2016), men även detta saknas. Utöver detta påverkas även
handläggningen av orosanmälningar, på så sätt att ärendena inte handläggs på rätt sätt och
inom den lagstadgade tiden. Det kan leda till att barns behov inte tillgodoses varken på lång
eller kort sikt (Socialstyrelsen, 2016). 

3.6 Strategier för socialsekreterare
Hur kommer dessa brister att påverka socialt arbete i framtiden? Socialstyrelsen (2016) har
sett  problemet och bedömer att  detta behöver  följas upp noggrant  för att  ge en fördjupad
förståelse och kunskap om vilka brister som finns samt vilka insatser som behöver göras. De
brister och krav som finns på socialtjänsten har påverkat socialsekreterarnas hälsa och privata
liv. I en artikel av Astvik och Melin (2013) skrivs det om den höga arbetsbelastningen som
ligger  på  socialtjänsten  och  om  hur  socialsekreterarna  hanterar  och  påverkas  av  denna
konstanta stress. Ett konstaterande är att det ofta handlade om en obalans mellan arbetskrav
och resurser när arbetet var mer stressigt. Astvik och Melin (2013) skriver om olika strategier
som socialsekreterarna använder sig av för att hantera pressen. Ett sätt är att många social-
sekreterare försöker kompromissa och använder sig av genvägar för att på så sätt få tiden och
arbetet att gå ihop. Andra använder övertidsarbete som strategi, en del tog med sig arbetet
hem och vissa hoppade över lagstadgade raster för att  klara av arbetsmängden. Detta sätt
kallas för kompensatoriska strategier, vilket används för att socialsekreterarna känner ett stort
personligt ansvar att  slutföra arbetsuppgifterna inom den lagstadgade tidsramen. En annan
anledning till att man använder sig av denna strategi är de många ärenden och arbetsuppgifter
som inte hinns med. Det gör att socialsekreterarna känner sig tvingade att jobba snabbare,
längre och intensivare. En annan negativ påverkan som har blivit av pressen som har varit,
både enligt  Socialstyrelsen (2016) och Astvik och Melin (2013),  är  att  kvalitetskraven på
utredningar har sänkts. Kravsänkande strategier har överlag tagits till på många socialtjänster
över landet för att hinna med större delar av arbetet. Samtidigt som man hinner mera skapas
moraliska konflikter. När det kommer till att kraven sänks beskriver socialsekreterare att det
handlar  om  att  göra  ett  val  mellan  sitt  eget  välbefinnande  och  kvalitén  i  arbetet.  Det
rapporteras även om att många socialsekreterare slutar att engagera sig i arbetsgruppen och de
gemensamma frågorna som finns. Disengagemang finns mycket på grund av att personalen
tycker  att  det  är  många som kommer och går,  vilket  leder  till  att  det  inte  känns lönt  för
personalen  att  lära  känna  de  nya.  Detta  gör  det  svårt  att  få  ihop  en  arbetsgrupp  som
samarbetar. Mycket socialt arbete bygger på att man arbetar i team och att det finns ett socialt
stöd i teamet, vilket är viktigt för att de överhuvudtaget ska orka med sitt jobb. Samtidigt
utgör den höga arbetsbelastningen ett hinder för att kollegorna emellan ska hinna samtala, då
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var och en måste fokusera på “sin egen hög” (Astvik och Melin, 2013). Ett stort problem som
finns inom socialt arbete är att inte många klagar och säger till i tid när arbetsbelastningen blir
för hög. Utan istället finner sig personalen i att de måste jobba hårdare, snabbare och längre
dagar. En socialsekreterare beskrev det som att de är de “duktiga flickorna” som jobbar över,
tar för många ärenden och går in på helgerna. De själva biter sig i svansen och möjliggör ju att
mönstret fortsätter för att dom inte säger nej (Astvik och Melin, 2013). 

För att kunna hantera arbetet inom socialtjänsten används coping, både emotionell och
problemfokuserad (Ghazinour et al. 2015). Ett exempel för att visa på detta kan vara när det
kommer till en socialsekreterare som jobbar på EKB som handskas med av- eller utvisning.
Använder  personen ifråga  problemfokuserad  coping innebär  det  att  hen försöker  förändra
beslutet  om av-  eller  utvisning,  vilket  inte  fungerar  och  istället  leder  till  psykisk  stress.
Problemfokuserad coping är inte funktionell när en situation inte går att förändra. I fall om
socialsekreteraren  istället  använder  sig  av  emotionell  coping försöker  hen att  hantera  den
psykiska stressen, vilket är ett mer funktionellt sätt att hantera stressiga situationer som inte
går att påverka (Ghazinour et al., 2015 och Lazarus, 1993). Socialarbetare som arbetar med
ensamkommande asylsökande flyktingbarn har särskilt krävande arbetsuppgifter, enligt Chase
(2010).

3.7 Framtidsprognos
Socialstyrelsen (2016) uttalar sig om att kommunerna har fått ett andrum i början av år 2016,
då antalet ensamkommande har minskat kraftigt de senaste månaderna. Socialstyrelsen (2016)
anser att man bör kunna använda detta andrum till uppföljningar. Särskilt angeläget är det att
följa upp outredda familjehemsplaceringar och de som anlände tidigt under år 2015, för att se
om deras behov är tillgodosedda eller inte. Den 4 februari gick Migrationsverket (2016b) ut
med  en  sänkt  prognos  där  man  uppskattar  antalet  ensamkommande  barn  och  unga  som
kommer att  söka asyl i Sverige mellan 12 000 - 27 000. I en tidigare rapport från den 22
oktober 2015 utgick Migrationsverket med siffrorna 16 000 - 33 000 ensamkommande, vilket
man hade uppskattat skulle komma att söka asyl i Sverige under år 2016. Det är en svår sak att
uppskatta och sätta fingret på, då det finns många kringliggande orsaker som kan påverka
detta. Tillexempel väder och vind i de olika länderna som människor passerar under deras resa.
Förra året 2015, under sommaren och hösten, ökade antalet ensamkommande barn och unga
som sökte asyl i Sverige kraftigt. Det uppgick till en total summa av 35 369 ensamkommande
(Migrationsverket, 2016b). Hittills, under de två första månaderna av år 2016 har 823 ensam-
kommande barn och unga sökt asyl i Sverige. Migrationsverket (2016b) har hittills i år beviljat
uppehållstillstånd åt ungefär 83%, bortsett från de ärenden som tillhör Dublinförordningen och
de som blivit avskrivna på grund av uppehållstillstånd i annat land. Dessa barn och unga har i
genomsnitt haft en handläggningstid på 317 dagar. Jämför detta med år 2015 då 3 076 ensam-
kommande barn och unga fick beviljade uppehållstillstånd, vilket är 88% exkluderat Dublin-
förordningsärenden och avskrivningar (Migrationsverket, 2016b).  Migrationsverket fick den
28 januari år 2016 i uppdrag av regeringen att till den första april utarbeta en ny anvisnings-
modell för ensamkommande barn och unga. Modellen ska bygga på att samtliga kommuner
tilldelas en andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. 

Socialstyrelsen (2016) uttalade att det kommer fortsätta vara hög arbetsbelastning för
socialsekreterare inom ensamkommande barn och unga under början av år 2016. Det som kan
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bidra till  arbetsbelastningen är att  det framkommer brister i  det arbete som redan är utfört
vilket måste hanteras. Helt avgörande för om detta är möjligt beror på möjligheten att rekrytera
och behålla socionomer inom EKB, samt skapa samhörighet kollegor emellan (Socialstyrelsen,
2016).

4. Teori

4.1 Val av teorier
Teorierna stävar efter att täcka in en psykologisk, socialpsykologisk och en sociologisk teori,
tillsammans med micro-, meso- och macronivå. På den psykologiska nivån var beslutet enkelt
om coping, på grund av studiens ämne och de intervjuades arbetssituation. För att täcka in det
socialpsykologiska perspektivet  valdes Hawthorne-effekten.  För att  i  första  hand behandla
mesonivå, alltså organisationsnivån. Struktureringsteorin täcker in sociologin, som berör den
allmänna samhällsnivån. Slutligen används KASAM, känsla av sammanhang på flera av de
olika nivåerna, individ-, organisations- och samhällsnivå, för att skapa ett helhetsperspektiv. 

4.2 Coping
Coping handlar om olika strategier som finns för att hantera påfrestningar och krav som ut-
mynnar i stress (”Coping”, u.å.). Människor hanterar stress på många olika sätt, oftast är det
olika från person till person. Om man kan hantera stress på ett bra sätt blir belastningen på
personen inte lika stark och konsekvenserna av stressen blir inte lika djupa. Coping handlar
om den personliga hanteringen av psykisk stress (Ben-Zur & Keren, 2007). Coping brukar
delas  in  i  två olika strategier,  problemfokuserad och känslofokuserad coping (Folkman &
Moskowitz, 2004). Problemfokuserad coping innebär att man försöker hantera och jobba med
att lösa de problem som uppstår i den yttre miljön, det som utlöser den psykiska stressen. Till-
exempel att man försöker se till att ha tydliga mål på en arbetsplats för att minska upplevelsen
av stress. Känslomässig coping innebär att personen försöker hantera de känslor som kan upp-
stå av en stressfull situation.   Alltså istället för att hantera problemet i sig, försöker man att
hantera känslorna som uppstår av problemet. Känslomässig coping kan tas i form på olika sätt
exempelvis genom förnekelse och undvikande (Lazarus, 1993). Den strategi som man bör
använda beror på individen och situationen. Oftast används både känslomässig och problem-
fokuserad coping samtidigt, det är nämligen situationen som avgör vilken typ som är mest
lämplig.

4.3 Hawthorne-effekten
En studie genomfördes mellan 1920-talet och 1930-talet, där det framkom att oavsett hur man
ändrade arbetsmiljön och arbetsförhållandena ökade produktionen i fabriken. Detta kom att
kallas Hawthorne-effekten, utifrån företaget där man genomförde studien. Det var framför allt
Elton Mayo som var ansvarig för studien på fabriken i Hawthorne (The Economist, 2008).
Mayo har tillsammans med mång andra efter honom, kommit fram till att det handlade om att
de anställda i fabriken kände sig sedda och upplevde en välvilja från den uppmärksamheten
som de fick riktade mot sig.  Man gjorde den stora upptäckten att  de anställda var socialt
responsiva varelser och reagerade på uppmärksamheten snarare än förmånerna. De anställda
reagerade nämligen med ökad produktivitet när förmåner tillkom men även när arbets-för-
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hållandena  återgick  till  utgångläget,  alltså  när  förmånerna  togs  bort  (Asplund,  2010).  De
sociala faktorerna hade med andra ord större betydelse än de fysiska faktorerna (”Hawthorne-
effekt”, u.å.), eftersom att oavsett om de anställda fick bättre eller sämre ljus, lön, förmåner,
ökade produktiviteten.  En  annan  faktor  som visades  var  att  man förändrade  den invanda
arbetsmiljön, de anställda som undersöktes vart utplockade och vissa placerades i en annan
miljö, ett annat rum. Varje gång de “nya” omständigheterna började bli en normalitet i de
undersöktas miljö, tillförde eller ändrade man något. De var konstant bevakade av forskarna
och de kändes sig sedda, förmodligen även från företagsledningen då miljön förändrades och
konstruerades  om med jämna mellanrum (Asplund,  2010).  Den sociala  responsiviteten  är
inget som kan belönas fram, i sådana fall hade inte produktionen ökat då lönetilläggen togs
bort. Den sociala responsiviteten är dock något som kan begränsas, vilket även Hawthorne
visade  på  i  ett  tredje  experiment,  där  grupptillhörighet  var  viktigare  än  lönen  samt
produktionen. 

Hawthorne visade på den mänskliga responsiviteten, men i samband med att detta inte
var vad man förväntade sig av studien framstod det som något stort.  Alltså att de sociala
relationerna är större än de fysiska (Asplund, 2010). Det var detta fynd som gav grund till
företagsledningssättet vid namn “human relations”.

4.4 Struktureringsteorin
Anthony Giddens (Aakvaag, 2008/2011) struktureringsteori handlar om samhällets struktur
och aktörers handlingar och hur de påverkar varandra. Hur det finns en uppbyggd struktur i
samhället  och  hur  den  förhålls  till  de  fria  aktörernas  handlingar  (Aakvaag,  2008/2011).
Aktörerna består i detta fall av samhällsmedborgare av olika slag, som är fria, självständiga,
förnuftiga och kreativa. Aktörerna kan även benämnas agenter, vilket är personer som agerar
aktivt i samhället. Agenterna handlar med kunnighet och medvetenhet, trots att man inte har
någon  aning  om konsekvenserna  som  uppstår.  Konsekvenserna  är  det  som  i  många  fall
upprätthåller och reproducerar samhället. Agent är ett lämpligare ordval för aktörerna, enligt
Giddens (Kaspersen, 2005/2007) för det bevisar att agenterna är kompetenta och kunniga, på
så vis kan de bygga upp strukturerna. De är människor som har ett fritt handlingsutrymme och
beroende  på  hur  de  agerar  påverkas  även  samhällsstrukturen  (Aakvaag,  2008/2011).
Samhällsstrukturen  finns  redan  där  men  det  är  människorna  som  måste  förhålla  sig  till
strukturen och vidare producera den vilket vi gör till vardags, detta kallar Giddens för social
praxis (Kaspersen, 2005/2007). Detta kan framställas som en gammal våg, där de två sidorna:
agenterna och samhällsstrukturen är beroende av varandra. Agenterna och strukturen spelas ut
mot varandra i ett nollsummespel där mer av det ena innebär mindre av det andra (Aakvaag,
2008/2011). Ju friare agenterna är desto mindre strukturerat är samhället. Samtidigt som det är
strukturerna som begränsar agenternas frihet, självständighet och handlingsutrymmen. Alltså
behövs det en balans mellan dessa, strukturen och agenterna, för att samhället ska fungera och
alla ska trivas. Denna balans blir även ett beroende som Giddens kallar för strukturens dualitet
och lyfter fram som kärnan i teorin (Aakvaag, 2008/2011). Dualiteten handlar om att man
utgår från förhållandet struktur-agent istället för att ta grund i en av parterna vilket dualismen
gör (Kaspersen, 2005/2007).

4.5 Känslan av sammanhang
Antonovsky (1987/2001) utvecklade teorin om KASAM, känsla av sammanhang genom ett
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salutogent synsätt och menar att med detta synsätt kan man se bortanför bakterier och baciller.
Mer fokus kan läggas på positiva faktorer och fler  undersökningar bör utgå från vad som
fungerar istället för motsatsen. KASAM byggdes på Antonovskys (1987/2001) samtal med
kvinnor som befunnit sig i diverse krigssituationer men ändå hade fungerade liv, som dem var
nöjda  med.  Antonovskys  (2987/2001)  teori  förnekar  inte  att  hälsa  kan  påverkas  av  flera
faktorer, exempelvis bakterier, baciller och diverse stressfaktorer, men genom hans analyser
menar  han framförallt  att  KASAM kan ha  en  stor  inverkan när  det  gäller  psykisk  hälsa.
 KASAM  är  ett  förhållningssätt  till  livet  och  påverkar  hur  en  individ  kan  hantera  en
stressituation,  vilket i  sin tur påverkar en människas hälsotillstånd och situationshantering.
Enligt  KASAM (Antonovsky,  1987/2001)  är  man  aldrig  100% frisk  eller  sjuk,  utan  man
befinner sig alltid på ett spann där emellan och det som håller en närmare den friskasidan är
känslan av sammanhang, KASAM. Det handlar även om vad man väljer att fokusera på, hur
man väljer att se på sin livssituation. Antonovskys (1987/2001) teori KASAM är baserat på tre
delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som tillsammans blir motstånds-kraftiga
mot stress. Hanterbarhet handlar om att man som individ upplever att man kan hantera det
som händer, man är inget hjälplöst offer som inget kan göra utan man ser sina egna resurser
och kan använda dem. Begriplighet bygger på att man kan förklara och förstå händelser, göra
dem begripliga helt enkelt samt förstå strukturer inom och utanför en själv. Meningsfullhet
handlar om att finna meningen med saker, utsätts vi för en prövning eller en svår händelse
gäller  det  att  finna en mening i  att  överleva  och kunna hantera situationen.  Detta  är  den
viktigaste faktorn, livet måste vara värt att satsa på enligt Antonovsky (1987/2001). Dessa tre
fenomen stärker tillsammans och enskilt en individs motståndsförmåga och hälsa. Antonovsky
(1987/2001) lyfter även ett samhällsperspektiv där han talar om att det ligger på samhällsnivå
att bygga samhällen som håller individer friska. Ansvaret läggs oftast på individerna vilket är
ett  kortsiktigt  tankesätt,  då det  är  samhällsstrukturerna som i  helhet  styr. Vilka samhällen
bygger vi, är dom hälsosamma och gynnar dom individerna? Är funderingar som Antonovsky
(1987/2001) tar upp i sin bok Hälsans mysterium. 

5. Resultat och analys
Under år 2014 kom det 7 049 ensamkommande barn till  Sverige, medan det kom 35 369
ensamkommande barn under år 2015 (Migrationsverket, 2015 och 2016). Vilket är en ökning
på  28  320  barn  på  ett  år,  vilket  är  något  som intervjupersonerna,  det  vill  säga,  social-
sekreterarna i Norrland har haft stora känningar av. Ökningen har märkts av inom yrkesrollen,
då den har genomgått stora tillfälliga förändringar och krisartade situationer där de intervjuade
socialsekreterarna  har  känt  av  stress  och  press  över  arbetet.  Tidsbristen  har  varit  en  stor
överhängande faktor  som konstant har tagits  i  beaktande och funnits  som en kontinuerlig
stress hos de intervjuade socialsekreterarna. Detta har gjort att det stöd och hand-ledning som
funnits på arbetet inte alltid har hunnits med och prioriterats bort. Det har även visats på en
privat nivå där många av de intervjuade har berättat att de under hösten har på-verkats av
jobbet. Genom exempelvis sömnproblematik, stress och brist på energi. 

5.1 Arbetsområdets förändring
En stor förändring som har skett inom flera kommuner i Norrland är att en enhet för EKB har
upprättats.  Flera kommuner har  gått  från att  vara en del av individ- och familjeomsorgen
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[IFO] till att nästan kunna likställas med IFO. Detta inkluderar en stor ökning inom EKB-
sektorn,  vilket  inkluderar  allt  från  socialsekreterare,  enhetschefer  till  HVB-hem,  boende-
personal och familjehemssekreterare.  Allt  detta utgår självklart  från kommunens och sam-
hällets förutsättningar. 

“/.../ det har funnits förutsättningar och ekonomi för att ganska snabbt ändå gå in och
hjälpa till och det tänker jag finns nog inte i alla kommuner samma möjlighet. Men
sen är jag helt övertygad om att dom allra flesta pratar ju som vi, att man har gjort
allt man har kunnat, man har vikt sig dubbelt om det har behövts bara för att ordna
de där platserna eller vad det då varit. /.../.” Intervjuperson 4

Innan hösten år 2015 var socialsekreterarnas huvuduppgift att utreda vad barnen har
för behov och se till att deras behov uppfylls. Under hösten förändrades huvuduppgifterna i
arbetet, det handlade i första hand om att hitta boenden i form av HVB-hem och familjehem
till  de  som  anvisades  och  anlände  till  kommunen.  I  första  hand  belades  de kommunala
boendena, för att sedan i de flesta kommuner, dubbelbeläggs i samband med ökningen av
ensamkommande. Socialsekreterarna och boendepersonalen har verkligen försökt att hjälpas
åt och alla utrymmen som funnits på HVB-hemmen har använts som sovplatser. Det innebär
att de flesta boenden inom kommunerna har varit dubbelbelagda framförallt under hösten och
många är det än idag. Detta ger konsekvenser, att det är så fullt på boendena att en del inte
trivs, samtidigt som det är svårt att få lugn och ro för exempelvis läxläsning.

“Vi hade väldigt bra kontakt med HVB-hemmet, det här kommunala. Vi [var] på deras
APT varje vecka /…/. Men nu var det länge sedan vi hade något sånt och dessutom
hinner vi inte gå igenom alla ungdomarna på en träff som det är och personalen
hinner ju inte heller träffa dem och ha deras kontakt heller /.../.” Intervjuperson 7

”Ja, man skulle ha börjat med att bygga nya boenden när man ser att det behövs. /…/
det hade löst jätte mycket att bara ha lite fler boenden.” Intervjuperson 5

Efter att de kommunala boendena vart fullbelagda, spenderades mycket tid åt att hitta externa
boendeplatser. Intervjuperson 3 och 7 berättar om att de har blivit tvungna att placera många
ensamkommande i familjehem på grund av platsbristen, även om ungdomarna hade åldern för
att bo på HVB-hem. Detta har gett stora konsekvenser för vissa av kommunerna, exempelvis
då yngre barn anvisats och anlänt har man haft behov av familjehemsplaceringarna. Samtidigt
som det inte alltid har varit rätt att placera en del på familjehem, har prioriteringen från social-
sekreterarnas sida alltid varit att lösa situationen och finna en boendeplats för de barn och
unga som kommit. Detta har man alltid lyckats att lösa på ett eller annat sätt, vilket har varit
det  viktigaste  och  av  högsta  prioritet  för  socialsekreterarna.  En  annan  stor  förändring  är
skiftningen av fokus och omorganiseringen av strategier och strukturer inom arbetet, vilket
har varit ett måste för att kunna hantera det som var under hösten år 2015. Det har fram-
kommit att socialsekreterarna har haft svårt att finna tiden till att hinna träffa ungdomarna i
samma utsträckning som de gjort tidigare, lika ofta och länge, på grund av den mängd ensam-
kommande som har kommit. Alla intervjupersonerna beskriver det som att de har fått agera
där det händer något och då det har skett  något akut som de måste fixa,  tillexempel om-
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placeringar eller LVU-ärenden. I citaten nedan är två exempel:

”Ja, alltså vi har ju löst det. Det är ju liksom det vi har fått göra, lösa det. Det var ju
ingen som var förberedd på det här.” Intervjuperson 7

“/…/ att vi fick LVU ärenden, såna grejer blir ju som förstahand då, som vi fick gå in
och göra. Men egentligen kändes det som att mycket tid gick åt till att ordna plats till
dom som kom, det gällde ju inte bara HVB-hem utan eftersom att det inte kom utefter
våra avtal så kom det även yngre barn /.../.” Intervjuperson 4

Prioriteringen av  utredningar  har  på grund av  boendebristen  och tidsbristen  fått  läggas  åt
sidan. När det var som mest under hösten kunde ingen tid läggas på utredningarna. Fokus blev
istället på att hitta boenden och göra några få utredningssamtal med ungdomarna för att se till
att de hade det okej där de var placerade och kunde fortsätta sin placering. Det man märkte
under tiden som gick var att om det fanns speciella behov, uppdagas det oftast. Antingen så
lyfter  boendepersonalen  problemet  i  fråga,  godemän  eller  familjehemmen.  Det  som
dokumenterades under samtalen har självklart sparats, men mycket har inte hunnits journal-
föras  då  tiden  inte  har  funnits.  Några  kommuner  upprättade  en  jour  för  att  underlätta
situationen och få mer tid åt utredningar samt träffar med ungdomar. Jouren bestod av en till
två personer som hade ansvar under en tid och då hanterade alla anvisningar, skötte telefonen,
fixade platser, hämtade och körde ungdomar. Detta var en rutin som upprättades under hösten
i syftet att upprätthålla rättspraxis och underlätta arbetet för övriga kollegor, som kunde lägga
fokus på sina ärenden. För många socialsekreterare handlade hösten om att omvärdera och
omprioritera olika arbetsuppgifters värde. Man var tvungen att få fram nya lösningar på nya
problem som inte funnits tidigare. Man behövde kunna hantera Sveriges lagar och acceptera
att nästan alla utredningar blev försenade och finna sig i detta. 

Utifrån Giddens (Aakvaag, 2008/2011) struktureringsteori innebär det att det blir en
obalans  mellan  strukturen  och  agenten  när  socialsekreterarna  själva  blir  tvungna  att  om-
prioritera och hitta nya lösningar på problemen som uppstår. Hösten som har varit har inte
varit lätt för socialsekreterarna, man skulle kunna säga att strukturen kring arbetet har rasat.
Innan tillströmningen av ensamkommande berättar många av intervjupersonerna att det fanns
tydliga riktlinjer och en tydlig struktur i arbetet. När tillströmningen ökade uppstod brister i
strukturen som gjorde att socialsekreterarna inte klarade av att upprätthålla strukturen längre. 

”/…/ inte hade [vi] någon struktur för de i början heller, utan vi fick i början lösa de
kollegor emellan /…/.” Intervjuperson 3

”/…/. Så man fick hitta mycket mera nya lösningar på situationer som vi tidigare hade
helt klar struktur och regler för. Men mycket handlade om att skapa nya regler och
rutiner utifrån den situationen som fanns men ändå hålla sig till någon rättspraxis i
de /…/.” Intervjuperson 4

Det innebär att det har blivit stora problem med hur man ska få organisationen och arbete att
fungera, för man måste tänka om i arbetet och bygga upp en ny struktur för att det ska bli en
jämn balans igen mellan strukturen och agenterna (Aakvaag, 2008/2011). 

Socialsekreterarna  beskriver  att  på  grund  av  höstens  situation  har  kvalitén  på

22



utredningarna  blivit  sämre.  Utredningarna  har  kortats  ner  och  färre  utredningssamtal  har
hållits med barnen och de unga. Detta kan vara både bra och dåligt, då det kan innebära att det
som har varit mest kärnfullt och relevant har lyfts fram. Socialstyrelsen (2016) rapporterar om
att kraven på utredningar för ensamkommande barn och ungdomar har sänkts under år 2015.
Kravsänkande strategier har över lag används inom socialtjänsten över hela Sverige för att
hinna med större delar av arbetet. Det har också rapporterats om att det hinns med mera, men
att det medfört moraliska konflikter för socialsekreterarna i form av val mellan det egna väl-
befinnandet och arbetets kvalité (Socialstyrelsen, 2016). 

”/…/ det klart utredningar blir ju sämre egentligen, man kanske inte hinner fråga upp
på  samma  sätt,  men  vi  har  verkligen  försökt  att  hålla  kvalité  ändå.  /…/.”
Intervjuperson 5

”/…/ det behöver inte betyda att den [utredningen] blir sämre, för att man håller ihop
en utredning, utan det kan betyda att man inte upprepar sig /…/.” Intervju-person 2

”/…/ Vi hann ju inte utreda, vi placerade där det fanns plats, vi hann inte göra någon
matchning,  [det  var]  inte  behoven  som  styrde  våra  placeringar  tyvärr.  /…/.”
Intervjuperson 3 

Efter årsskiftet har det uppstått något som många beskriver som ett andrum där man
har kunnat börja försöka att jobba ikapp med journalanteckningar och utredningar. Det har
även anställts flera socialsekreterare som har börjat komma in och kan plocka på sig arbete,
ärenden. De intervjuade socialsekreterarna upplever dock en brist på förståelse från de ny-
anställda.  Mycket  handlar  nu  om  att  ställa  om  sig  igen,  alla  de  rutiner,  strukturer  och
prioriteringar som man var tvungna att ändra på, har och kommer nu att behöva ta en ny form
igen för alla.

5.2 Verksamhetsstöd
Stöd från verksamheten, socialtjänsten har sett olika ut för olika socialsekreterare, beroende
på vilken kommun de arbetar inom. Den största faktorn verkade vara när personen i fråga
hade fått anställning, samt vilken form av anställning man hade. Beroende på hur ofta det ny-
anställs och slutar socialsekreterare motiverar eller motverkar det andra socialsekreterare att
engagera sig i gemensamma frågor och försöka att bygga upp ett socialt nät. Inom socialt
arbetet är stöd behövligt, för att anställda ska trivas och orka med arbetet (Astvik och Melin,
2013). 

“Ja vi har gått ganska [bra], de har funnits tillfällen till utbildning… [det] man har
känt och de som har varit några gånger är att man inte kunnat prioritera att alla
åker [på utbildning] nu när det såg ut som det gjorde i höstas. Och att någon som
kanske  hade  bokat  in  att  åka  på  utbildning,  det  hände  något  kring  den  med-
arbetarens ärenden [så] man var tvungen att säga från chefshåll att nä du får inte
åka på utbildning.” Intervjuperson 3

Alla  de  intervjuade  kommunerna  erbjöd  riktlinjer  och  handledning  i  olika  former  samt
utbildningar, om man sedan kunde ta dessa tillgodo eller ej var en annan sak. Under hösten
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var det nämligen så att vissa socialsekreterare fick ställa in utbildningar och handlednings-
tillfällen för att man inte hade tiden helt enkelt. Handledning fanns dock tillhands i flera olika
former, allt från extern-, ärende-, grupp- och kollegial handledning, samt samtal med chefen
om ärendeprioritering var eller varannan vecka. Den externa handledningen har varit erbjuden
var tredje vecka hos alla kommuner. Grupphandledningen har varierat och inte funnits på alla
ställen, men handlade mycket om att man inom gruppen med kollegor diskuterade ärenden
och hur de skulle hanteras enligt intervjupersonerna. Genom Hawthorne-effekten (Asplund,
2010) kan arbetsplatsen vara beroende av en grupp-känsla, med samhörighet eller inte, kan
detta både stärka och försvaga arbetsinsatserna. Det kan nämligen finnas en standard inom
gruppen  som  varje  enskild  individ  förhåller  sig  till  (Asplund,  2010).  Intervjupersonerna
berättade att den kollegiala handledningen var den vardagliga, från dag till dag, att ha varan-
dras stöd. Beroende på kommun prioriterade man olika, vissa kommuner har avsatt tid för
handledning och andra  behövde ibland arbeta  över  handledningstiden på grund av  hösten
tryck. Det som många fann som det starkaste stödet var dock kollegorna och den närmsta
chefen. Man fann stöd kollegor emellan, att tillsammans hantera och prata om stressande-
situationer och svåra beslut. 

Samspelet är något som kan påverka den personliga hanteringen av stress, det kan
hjälpa men även stjälpa någons copinghantering. Människor hanterar stress på olika sätt, men
att få lätta sitt hjärta och prata om det är ett sätt som kan hjälpa både problemfokuserad och
känslofokuserad coping (Lazarus, 1993). Socialsekreterare överlag har en god tillgång till stöd
både i och utanför jobbet, samt uppger de själva att det har socialt stöd genom känslomässiga
relationer, nära och ytliga (Ghazinour et al., 2015 och Lazarus 1993). Inom de kommuner där
det fanns flera kollegor har intervjupersonerna hänvisat till att det har funnits två utgångar.
Antingen har man varit väldigt hjälpsam och blivit en väldigt nära och sammansvetsad grupp
eller så har man blivit inåtvänd och glidit isär. 

”/…/ man handleder ju varann under resans gång för det kan vara vissa saker som
händer,  som  inte  riktigt  kan  vänta  tills  [senare],  utan  man  behöver
ärendehandledning av varann. Att  man kan gå mellan varan och fråga om olika
saker, de tycker jag har varit jättebra. Det har varit en jätte bra grupp, som har
stöttat upp varandra.” Intervjuperson 6

”Men nu under hösten var [det] mycket stängda dörrar. /…/ [medan] det hände saker,
det märktes av… /…/.” Intervjuperson 7

Fem av sex intervjupersoner berömde och höjde den närmsta chefen på arbetsplatsen
för att de har varit aktiva, delaktiga och engagerade både i arbetet och medarbetarna. Detta
bör då enligt Hawthorne-effekten (Asplund, 2010) höja socialsekreterarnas produktion, vilket
dock kan bli svårt då samhällsstrukturen har fallerat och den struktur som tidigare har funnits
inte fungerar längre (Aakvaag, 2008/2011). Närmare årsskiftet har chefen ofta föreslagit ett
samtal via företagshälsovården, där de anställda har fått lära sig om hur dom ska förhålla sig
till arbetet på ett hälsosamt sätt.  Det kan handla om olika strategier för att hantera arbete,
stressen och frustrationen samt lära sig vad ens eget ansvar är och att inte ta med sig jobbet
hem. Förslagsvis både KASAM, känslan av sammanhang och olika copingprocesser.
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”/…/ [genom] samtal  med företagshälsovården hade jag fått  lite  strategier  för att
hantera stress och den frustration som byggdes upp. Genom att bli bättre på att inte
ta för mycket av ansvaret som inte var mitt, blev det roligare att gå till jobbet /…/.”
Intervjuperson 3

”/…/. Sen har vi blivit erbjudna att gå på företagshälsovård och samtal för att orka
och  mäkta  med.  Så  jag  tycker  att  vi  har  haft  [det]  väldigt  bra,  /…/  och  blivit
erbjudna stöd som vi har önskat.” Intervjuperson 4

Chefer på högre nivåer och högre instanser har inom vissa fall känts hopplösa enligt
socialsekreterarna, då de aldrig pratar med eller kontaktar socialsekreterarna för att kontrollera
hur verkligheten ser ut och fungerar. Man kan genom Hawthorne-effekten (Asplund, 2010)
finna förståelse för att socialsekreterarna känner sig varken sedda eller hörda. En viktig faktor
för att socialsekreterarna ska trivas och kunna prestera efter bästa möjliga för-måga är att de
känner sig sedda och hörda (Asplund, 2010). En hel del frustration fanns hos de intervjuade
över politikerna i de olika kommunerna i Norrland. Det handlade i första hand om att det inte
fanns någon återkoppling till socialsekreterarna och att det inte verkade tas några långsiktiga
beslut. Exempelvis önskade man att stödet i form av att anställa flera social-sekreterare hade
gått snabbare, för att underlätta hösten och för de som arbetade. 

“Jag tycker att det har varit dålig information, från ledning. Återkoppling när vi lyfter
saker som behov av boendeplatser, har liksom varit obefintlig.” Intervju-person 3

”/…/. Vi har haft jätte god kommunikation med vår chef. Men det är ju mer politikerna
som måste fatta att man måste kanske agera också.” intervjuperson 5

När de nyanställda väl kom, var de mer än välkomna till EKB-enheten och den mängd
arbete som väntade på de alla att hantera. Utöver politikerna, cheferna och kollegorna - nya
som gamla, så finns det ett ytterligare typ av stöd som de intervjuade tog upp, samhällsstödet.
Samhällsstödet beskrevs som medborgare som vill engagera sig och hjälpa till, familjer som
anmälde sitt intresse för att bli familjehem och människor som ville bli godemän. Bostäder
och lokaler fanns att tillhandagå som alternativt kunde upprättas under en kortare tid, vilket är
ett bra exempel på struktureringsteorin. Hur agenterna, medmänniskorna, har stigit fram och
tagit  plats  då det  har  funnits  utrymme tillgodo. När strukturen kring arbetet  har rasat har
befolkning, både inom sina yrken och privat, visat på ett stort engagemang som gör att man
kan sträva efter att uppnå de tidigare strukturer som fungerat. Man har tillsammans försökt att
lösa situationen på en micro- och mesonivå, där samhällsmedborgare har klivit fram och till-
sammans  med  socialsekreterarna  upprätthållit  samhällsstrukturen  (Aakvaag,  2008/2011).
Detta är ett stöd och en sammanhållning som samhällena i sig själva har haft med sig, med-
människorna som kliver fram och erbjuder en hjälpande hand är guld värda för alla. 

“/.../ alla har hjälpts åt och det har funnits ett otroligt intresse både från alla som har
jobbat med det, men också från folk runt omkring i samhället i övrigt. Det har ställts
upp och man har engagerat sig, man har velat hjälpa till /.../. Men det har varit en
snabbväxande verksamhet och det märks såklart [att] det kommer ta tid innan vi är
ikapp.” Intervjuperson 4
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Socialsekreterarna har överlag varit nöjda med det stöd som de fått och många tror inte att de
hade kunnat få bättre stöd utifrån de förutsättningar som fanns. Däremot om man hade kunnat
förutspå denna situation finns det mycket att ändra och tillägga.

5.3 Privat/personligt
Socialsekreterarnas personliga hälsa och mående har visat sig påverkats varierat. För många
handlade hösten om att överleva och klara av situationen, kunna hantera den och lösa de mest
akuta problemen som uppstod. Det kunde vara allt från att fixa ett boende till  att göra en
LVU-utredning eller hantera någon uppståndelse som ett äldre ärende orsakat genom lite bus. 

”/…/ där man har kunnat anstå har fått vänta och där man har behövt agera där har
vi varit på plats, för att göra det. Försökt släcka bränder helt enkelt, där det har
varit, funnits behov eller vad man ska säga.” Intervjuperson 4

“/…/  vi  var  ju  alltid  tvungna att  lösa de akuta,  när  vi  väl  fick  en anvisning från
Migrationsverket. För då kommer ju ungdomen dagen efter eller två dagar efter. Så
de är ju bara å ta tag i det då. Stressen var att veta allt som låg, att dom ärenden,
dom ungdomar som man va ansvarig handläggare för sen tidigare [och] alla dom
kontakterna som man inte hann med.” Intervjuperson 3

“Ibland har man faktiskt bara suttit och råddat med vart folk ska bo istället för att
faktiskt jobba. Och så är det kanske någon annan som redan har en utredning klar
och dom bor på PUT, så gör dom nå dumheter som kräver en hel veckas arbete när
man ska lösa upp det buset som dom gjorde en helg. Vad händer då? Då har man
inte ägnat någon utredningstid den veckan. Så en vecka går fort om det är någon
som gör något hyss.” Intervjuperson 5

För flera av intervjupersonerna blev detta en konstant press som byggdes på och ökade för var
dag som passerade. Det man inte hann med denna dag, denna vecka hamnade på en lista som
flyttades över till nästa arbetstillfälle. Flertalet har upplevt sömnproblem i form av att huvudet
går på högvarv och man funderar hela tiden på bästa lösningen för någon eller bästa hantering
av en situation. Det var två av sex som upplevde att de kunde stänga av rätt upp och ned, men
även dessa personer har stött på tillfällen där de vaknat under natten för att klura ut bästa
lösningen på någon specifik situation. Det socialsekreterarna gjorde var att använda sig av
coping (Folkman och Moskowitz, 2004), ett problemfokuserat arbetssätt var ofta det som höll
flera  av  socialsekreterarna  vakna på  nätterna.  Detsamma gällde  dagarna,  de flesta  social-
sekreterarna använde ett problemfokuserat sätt med fokus på de arbetsuppgifter som behövde
utföras. Den känslomässiga copingen (Folkman och Moskowitz, 2004) verkade anlända och
vara i största behov först vid ett senare skede då bieffekterna av den stora arbetsökningen dök
upp. Socialsekreterare kände av det i efterhand, när arbetet lugnat sig, när det fanns tid att
reflektera över vad som faktiskt har hänt och stanna upp för att  känna efter.  Den känslo-
mässiga  copingen  (Folkman  och  Moskowitz,  2004)  vart  ett  måste  för  många,  men  då
emotionerna förtryckts under flera månader vart detta ett större problem än väntat och många
tog hjälp av företagshälsovården.
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”/…/ Det är nu i efterhand som vi förstår hur otroligt mycket det krävdes. Hur dom
allra flesta av oss hade svårt att sova, man sov ju inte för man låg och tänkte på vad
man behövde [göra]. Men då var det som inge konstigt, det är ju som nu i efterhand
som man tänker, men gud tänk hur det var. Det vart som en vardag.” Intervjuperson 4

“/…/ Vi fick kontakt med företagshälsovården. Och hon sa det min chef, att det har
märkts att du inte har mått bra /…/.” Intervjuperson 7

“Jag hade både samtal  med chef[en]  om hur det  kändes  och hon bokade tid  hos
företagshälsovården, så att jag fick mer stöd. Det var väldigt viktigt för jag tror jag
var ganska nära väggen eller vad man säger.” Intervjuperson 3

En konstant oro var funderingen på hur många anvisningar man fått till  kommunen under
natten, varje morgon var faxen det först som kollades och det sista. Under hösten kom det
dagligen ett antal anvisningar i faxen, det kunde vara allt ifrån en till flertalet vilket intervju-
personerna  har  berättat  om.  Antalet  anvisningar  berodde  också  på  kommunens  storlek.
Funderingarna  gick  kring  om det  man  gjorde  var  tillräckligt,  är  detta  dugligt  för  denna
ungdom, har man missat något, har man glömt att fråga upp kring något? Denna oro gick fem
av sex intervjupersoner runt med. Samtidigt som de försökte att tänka på att inte ta arbetet
personligt, att det inte är ens eget fel att tiden på arbetet inte räckte till. Många av intervju-
personerna har berättat att de verkligen önska att politiken skulle ha hängt med bättre. Att de
skulle ha skapat fler boenden och försöka förutspå mängden av barn och ungdomar som skulle
komma. Intervjupersonerna önska också att  högre chefer och politiker hade haft  en bättre
förståelse över det arbete som socialsekreterarna faktiskt la ner och utförde. 

”Till kommunens försvar kan jag väll säga att det var ju ingen som förstod riktigt vad
som hände under hösten,  anstormningen. /…/.  Jag tycker att  politikerna inte har
fattat ett genomtänkt [politiskt] beslut. /…/.” Intervjuperson 7

“Dom har inte fattat hela grejen. Politikerna har aldrig kommit och frågat oss hur går
det? Hur ska vi göra, hur tycker ni att det funkar? /.../. Utan dom tänker kanske inte
riktigt, man kan ju behöva lösa den akuta situationen samtidigt som man ser på den
långsiktiga  situationen.  Två  parallella  tankesätt  kanske  man  måste  ha,  /…/.”
Intervjuperson 5

Genom  Hawthorne-effekten  (Asplund,  2010),  KASAM  (Antonovsky,  1987/2001))  och
struktureringsteorin (Aakvaag, 2008/2011) förstår vi att människor behöver bli sedda för att
känna sig betydelsefulla och prestera. Det handlar om handlingsutrymmet och kontrollen, det
handlar om känslan och hanteringen. Utifrån dessa teorier finns det många aspekter att se,
men i det hela handlar det om att bli sedd och uppnå respons, det kan vara inom arbets-
gruppen, högre instanser och samhället i stort. Vad blir då väsentligt? För att se detta på flera
nivåer  kan  vi  använda  flera  teorier.  En  människa  mår  bra  och  blir  motståndskraftig  när
KASAM  uppnås,  vilket  blir  på  en  micronivå  med  andra  ord  individnivå  (Antonovsky,
1987/2001). Produktionen och arbetsmotivation gynnas när vi når Hawthorne-effekten, alltså
när människor blir sedda och uppmärksammade i sitt arbete, detta är en form av mesonivå
(Asplund,  2010).  För  att  sedan  ta  upp  macronivån  kommer  ett  resonemang  angående
samhället och dess struktur föras, vilket handlingsutrymme socialsekreterarna har och vilket
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ansvar samhällsstrukturen har gett dom samt hur de två upprätthåller varandra. Detta kan ni
även läsa om i de två ovanstående delarna, arbetsområdets förändring (se 5.1) och verksam-
hetsstöd (se 5.2). 

Något som alla intervjupersonerna handskades med var de långa dagarna som blev på
grund av mängden arbete, att arbetsdagarna inte slutade när de skulle och man kunde inte
komma iväg på lunchen som man ska. 

“De var en väldigt stor frustration och jobbigt att de ofta blev långa dagar /…/.”
Intervjuperson 3

”/…/ min sambo tycker att jag har världens sämsta jobb. Han [uttrycker att] jag vet
aldrig när du kommer hem. Så det klart att det har påverkat privat livet också. /…/.”
Intervjuperson 2

“Det har varit långa dagar, man har fått jobba längre dar och det är svårt /…/.”
Intervjuperson 5

Astvik  och  Melin  (2013)  berättar  om detta  fenomen  och  kallar  det  för  kompensatoriska
strategier.  De  beskriver  att  denna  strategi  används  av  socialsekreterare  som har  ett  stort
personligt  ansvar  över  sina  utredningar  och de  ärenden  som man  har.  Alltså  att  följa  de
strukturer,  ramar och regler som samhället  har formulerat åt  agenterna,  i  detta fall  social-
sekreterarna  (Aakvaag,  2008/2011).  Genom  intervjuerna  har  det  framkommit  att  social-
sekreterarna har gjort allt i sin makt för att hinna med så mycket som möjligt, just precis för
att de har legat efter. Här är ett tydligt exempel på att strukturen inom EKB har fallerat, de
regelverk och ramar som har upprättats går inte längre hand i hand med verkligheten. Nu blir
det istället upp till socialsekreterarna att omformulera och arbeta kring de ramar och regelverk
som finns.  Socialsekreterarna  har  fått  ett  stort  handlingsutrymme,  som kanske borde  vara
större,  då  det  för  tillfället  begränsar  agenterna  genom  de  tidigare  satta  strukturerna
(Kaspersen, 2005/2007). Arbetet med att finna nya sätt, vägar och former är en svår uppgift,
speciellt om man har känslan av att man måste ha samhället med sig och sträva efter att åter-
upprätta arbetsområdet, vilket alla intervjupersoner gjorde. Mycket frustration, stress och oro
fanns över detta, även fast man kanske inte själv förstod det där och då, så är det många
socialsekreterare som reflekterar nu. Glädjen över att gå till jobbet försvann någonstans i detta
hav av arbete och anvisningar.  Känslan av trötthet  och nedstämdhet  kom över många,  de
beskrev det som en känsla av att vara less och orkeslös. Vilket skapade en frustration över att
inte ha någon ork när man väl kom hem från jobbet, det sociala livet och ens fritid försvann
alternativt förvandlades till tid fylld av tv-tittande och soffläge i brist på energi. 

”Ja man var ju tröttare och orkade ju inte, det sociala livet. Man orkade ju inte
umgås socialt nästan med nån, för man var så trött på dagarna. När man kom
hem ville man som bara stilla sitta inne och man orka inte sitta och prata med
någon [och] man orkar inte riktigt med. /…/.” Intervjuperson 6

”/.../ jag kände att jag inte orkade, som jag brukade orka när jag kom hem. Jag
blev som irriterad över det. Jag kunde vara så trött att jag bara blev less och
ledsen när jag kom hem. /.../.” Intervjuperson 3
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Fyra av sex intervjupersonerna tappade meningen med att göra saker, energin att orka och
förståelsen varför vilket försvagar stresshanteringen som uppnås med KASAM (Antonvsky,
1987/2001). Detta märktes på arbetsplatsen och det märktes hemma, det märktes av anhöriga
och man kände själv av det i kroppen och på humöret. Hösten var en tung och jobbig period,
för många av intervjupersonerna. Det handlade om att förändra sitt tänk som myndighets-
person, att ändra prioriteringarna och acceptera att man kan inte hinna allt, börja sortera och
ordna på ett nytt sätt i sina tankar och sina handlingar. Det handlade om att börja tänka i nya
banor och finna nya strategier på hur man kan anta sin arbetsuppgift och utföra den på bästa
sätt. Utan att ta till sig ansvaret på en privat och personlig nivå. Fokus behövde ligga på att
prioritera sig själv, samtidigt som man gjorde sitt bästa på arbetet. Det handlade om att finna
balansen. Intervjupersonerna har alla, på en eller annan nivå, uttalat sig om att det var en svår
period under hösten 2015 och att de blev påverkade både professionellt och personligt. Men
inte nog med det uttala de sig även om att kollegorna har varit påverkade på diverse sätt.
Ingen trodde att det var någon socialsekreterare i Sverige som inte hade känt av pressen och
stressen under hösten som var. Med andra ord visade de på ett större problem, en större på-
verkan som kändes av inom flera kommuner och familjer inom Norrland. En glimt av grupp-
tillhörigheten framkommer och styrkan i att tillhöra den, samt svagheten och av-saknaden av
en den (Asplund, 2010). En oro började dock sprida sig på arbetsplatserna, man visste aldrig
om en kollega endast var förkyld eller kunde det vara något värre, kommer hen att komma
tillbaka? Det vart en oro för arbetet, samtidigt som det uppstod en oro för kollegorna. Denna
oro tros grundas i allt ovetande, man visste aldrig när och om vågen av anvisningar skulle ta
slut. 

”/…/ Men man blir ju tröttare och man tänker ju hela tiden att man ser inte ljuset
på något sätt. /…/” Intervjuperson 5

”/…/ Men jag skulle ha tyckt att det [hade] varit svårt under den hösten som var,
för det fanns ju inga gränser. Man trodde att nu är gränsen nådd och då bara
dundrade det in 20 anvisningar igen. Alltså det var som bottenlöst på nå sätt,
känns det som. Det var ju inte det, men känslan var så.” Intervjuperson 4

För  många  var  det  svårt  att  se  ljuset  eller  slutet  på  det  hela,  det  fanns  en  känsla  av  att
anvisningarna och tillströmningen var bottenlös samtidigt som man hade en känsla av hopp-
löshet inför det obefintliga avslutet på denna höst. Hösten bestod av en obalans och i det en
stor förvirring av okunskap (Aakvaag, 2008/2011). Ett stort problem som finns inom socialt
arbete är att många inte klagar och säger till i tid när arbetsbelastningen blir för hög. Utan
istället finner sig personalen i att de måste jobba hårdare, snabbare och längre dagar. De själva
biter  sig i  svansen och möjliggör  att  mönstret  fortsätter  för att  dom inte  säger nej,  enligt
Astvik och Melin (2013). Detta syns i de intervjuer som vi haft. Intervjupersonerna beskriver
tillvaron som ohållbar, att det var på gränsen att de skulle klara av det. Sedan årsskiftet har ett
andningshål dykt upp och till slut nådde även hösten samt dess tillströmning ett slut. Många
av intervjupersonerna beskriver det som att det är först nu som de har börjat titta tillbaka på
det som de har åstadkommit under år 2015 och de känner sig stolta över vad de har klarat av.
Att de faktiskt löste situationerna som var och att de klarade av att hantera situation även när
det  kom  som  mest  anvisningar.  Intervjupersonerna  beskriver  att  det  är  först  nu  de  har
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reflekterar över hur mycket tid arbetet fick ta av deras vardag och fritid. De poängterade också
hur trötta de konstant var. Intervjuperson 4 berättar att man var som inte medveten själv om
hur man mådde, även om ens familj påpekade det kände man inte riktigt av det för man var så
fokuserad på att klara av arbetet. 

“Jag vet att det finns en liten oro om hur [det] blir. Jag har försökt att tänka att det
går inte att påverka, det blir som det blir. Så [det är ingen idé] att stressa upp sig
i förväg. /…/.” Intervjuperson 7

”Jag tänker att den här processen fick ett slut, gjorde ju ändå att vi orkade. Men
jag tror att det hade säkert varit fler som inte hade orka[t] om det hade fortsatt i
samma takt. Det hände någonting efter årsskiftet, det [blev] lugnare. Vi fick ett
andningshål och [det] anställde[s] personer som kom på plats och började plocka
ärenden  och  klev  in  på  jour  så  att  vi  kunde  som  ta  ett  steg  tillbaka.  /…/.”
Intervjuperson 4

Även om antalet  anvisningar har minskat nu runtom i kommunerna finns det fort-
farande  en  oro  över  framtiden  bland  våra  intervjupersoner.  Migrationsverket  (2016b)  har
kommit ut med en rapport, där man spekulerar i hur många som kan komma till Sverige fram-
över och det rapporteras om att det fortfarande kan bli en hög belastning under år 2016. Oron
här är kring hur man ska orka med en liknande situation igen, har samhället hunnit hantera det
som varit och förstått samt upprättat inför en liknande situation eller ska man stå där igen som
agent och behöva överleva? Men även om det är så att inte många ensamkommande barn tar
sig till Sverige kommer arbetsbelastningen att vara hög, för att det är så många nya ärenden
och  utredningar  som  socialsekreterarna  ligger  efter  med  från  hösten  (Migrationsverket,
2016b). 

6. Avslutande diskussion
Syftet med studien var att undersöka hur flyktingtillströmningen i Sverige har påverkat social-
arbetare inom ensamkommande barn [EKB] i Norrland privat och yrkesmässigt samt vilket
stöd socialtjänsten har erbjudit  dessa yrkesverksamma i  situationen. Syftet  har besvarats  i
studien. En fördjupning av syftet är frågeställningarna som delar upp och hanterar de olika
områdena var för sig. Här framkom det att socialsekreterarna överöstes av ärenden och tiden
var knapp under hösten år 2015. För många handlade situationen om att ställa om och ändra
sitt tankesätt som myndighetsperson. Acceptera att de tidigare rutinerna inte längre fungerade,
att man behövde applicera nya metoder och strukturer inom området. Fokus var inte länge på
utredningar  utan  istället  på  att  lösa  de  akuta  situationerna  som  uppstod.  Många  social-
sekreterare inom EKB i Norrland hade i slutskedet av perioden en tanke på att situationen och
ärendena som rullade in bara behövde lösas, problemen behövde bara fixas. Vilket visar på att
arbetssituationen  har  förändrats  och  lika  så  har  socialsekreterarnas  privata  liv.  Då  till-
strömningen  var  som  störst  tillät  många  av  de  intervjuade  att  jobbet  tog  den  plats  och
utrymme som behövdes för att man skulle klara av situationen. Under denna period var det
framförallt anhöriga som kände av förändringarna hos socialsekreterarna, som i flera fall togs
i form av brist  på energi, aktiviteter och socialt  liv som försummades. Arbetsbelastningen
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ledde till  att  många av intervjupersonerna upplevde en otrolig trötthet och orkeslöshet när
stressen och pressen lagt sig, då man hade tiden att stanna upp och känna efter. Det börjades
fundera på det man verkligen varit med om och hur man överlevt situationen. För flera av de
intervjuade  socialsekreterarna  behövdes  externt  stöd,  vilket  vart  i  formen  av  samtal  hos
företagshälsovården efter höstens tryck. 

Utöver  detta  fanns i  alla sex kommunerna stöd i  form av den närmsta chefen och
extern handledning. Inom vissa kommuner fanns även intern och kollegial handledning. Den
kollegiala handledningen hade stor betydelse för intervjupersonerna eftersom det bestod av
det vardagliga stödet, men detta stöd fanns inte hos alla kommuner, kollegor emellan. Utan
som tidigare nämnt har vissa kommuner blivit en närmare arbetsgrupp och i andra har de gått
åt motsatt håll. Tankarna och funderingarna fanns kring om det hade gjort skillnad i fall att de
varit flera som arbetade inom området, men förmodligen inte. Detta är en del av ett mycket
större system där det kan handla om allt från samhällsnivå till det yttersta individansvaret.
Förespråkar chefen ett samarbete mellan kollegorna? Strävar kollegorna efter att samarbete
och tillåter lagen det? Utöver det stöd som redan fanns innan tillströmningen har ingen ökning
gjorts under hösten år 2015, med undantag på redan tidigare planerade förändringar. Ökningen
av stöd har skett först efter årsskiftet, där vissa kommuner och chefer har infört en utbildning
där  man  har  fokus  på  personalen  och  deras  välmående.  Samt  har  det  anställts  flera
socialsekreterare inom EKB och fokus ska ligga på att arbeta ihop gruppen samt samman-
svetsa den så gott det går. I efterhand har det kommit att handla om hur de som arbetade under
hösten  mår  och  har  mått.  Tillsammans  med  detta  lyfter  intervjupersonerna  de  inre
konflikterna, angående att ha varit med under hösten och hanterat den situationen, jämfört
med efter årsskiftet då de nyanställda börjat rulla in. Skillnaden på att alltid vara redo och stå
på tå till att försöka släppa fram andra och vara delaktig på en mer “medelnivå”, är svår.

Denna studie har täckt in många stora och intressanta delar inom arbetet med ensam-
kommande  barn.  Syftet  har  kontinuerligt  markerat  studiens  väg  genom  forskning  och
intervjuer,  där  en  liten  specifik  del  av  den  breda  forskningsfrågan  har  valts  ut.  Studien
behandlar därav endast denna del, trots att forskningsfrågan är betydligt större, alldeles för
stor för en kandidatuppsats att hantera. Hade man intervjuat en annan yrkesgrupp, tillexempel
boendepersonal eller godemän, hade förmodligen annan information framkommit och slut-
satserna varit annorlunda. I ett försök att väga upp detta har man läst på och täckt in den
utvalda delens höjd, med andra ord socialsekreterarnas perspektiv. Genom en bred kunskaps-
översikt,  där  fokus legat  på  att  täcka  in  den historiska  aspekten  av ensamkommande och
utvecklingen där ifrån. Utöver detta har fyra teorier valts ut, av flertalet andra. Forskarna för
denna studie är väl medvetna om det breda spektrumet av teorier som finns, men har aktivt
valt att använda: Coping, Hawthorne-effekten, Struktureringsteorin och KASAM. Då dem går
att applicera på ett helhetssätt, från micro- till macronivå. Alla teorier har fördelar och nack-
delar, lika så har dessa. Några nackdelar som funderats på är exempelvis Hawthorne-effekten
som kan utnyttjas av arbetsgivare genom tankesättet att humanrelations är viktigare och att
förmåner förbises, alternativt negligeras. Struktureringsteorin som täcker mycket, men ändå
missar mycket. Giddens försöker formulera en teori som ska lösa större samhällsproblem och
försöker täcka in hela situationen, vilket är mer eller mindre omöjligt. Även KASAM är en
svagare teori utifrån forskningsperspektiv, då inget riktigt experiment har genomförts för att
bevisa och stärka teorin. Trots dessa svagheter, har även teorierna styrkor som har stärkt och
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passat väl in i denna studie och därför har dem använts. För att stärka upp och förklara sam-
bandet mellan verklighet och kunskapsöversikten, den historiska aspekten. Att kunna se över
en  tidsperiod  är  något  av  ett  intresse,  att  lyfta  fram hur  verkligheten  förändras  och  hur
människor hanterar detta är vad denna studie kort och gott gjort. Det hade definitivt kunna
göras på andra sätt, tydligare sätt och oklarare sätt. Detta var inte studiens syfte och därför är
det inte tydligare än vad det är. Men för att föra denna studie vidare finns det inom problem-
frågan  flertalet  områden  och  aspekter  som  behöver  studeras  och  inkluderas  i  framtida
forskning  för  att  täcka  in  det  breda  området.  Det  är  viktigt  att  fundera  över  studiens
begränsningar, vad man inkluderar och vad man automatiskt exkluderar. Det är ett väldigt
komplext och invecklat område, som inkluderar flertalet yrkesgrupper, samhällsnivåer samt
lagar och regler. 

Hur kommer det sig att  vi  klarade av liknande flyktingtillströmningar med ensam-
kommande barn tidigare? En sak som vi vet idag är att strukturen behövs till  en viss del,
samtidigt som den måste balanseras med människor och människornas påverkan. Det måste
infinna sig en harmoni för att samhället inte ska rasa och människorna ska stå där med allt på
deras axlar. Problemet i detta fall är så mycket större än många kan ana. Det handlar om ett
problem så brett,  att  det berör från toppen av vårt  samhälle till  botten.  Det rör de flesta,
oavsett samhällsnivå och kunskapsnivå. Vilket leder till att framtida forskning behövs för att
täcka in områdets alla delar för att få en förståelse av situationen och en helhetsbild. Exempel
på framtida forskning som finns inom området är en studie som är under process av Evelyn
Khoo som är  forskare  på  Umeå Universitet.  Hennes  forskning  handlar  om att  undersöka
biologiska föräldrars erfarenheter och förståelse av sammanbrott. Det är en jämförande studie
som tittar på fyra huvudfaktorer: biologiska föräldrar, socialsekreterare, fosterföräldrar och
placerade barn. 

Det  svåra  är  att  förstå  hur  komplext  och  brett  detta  problemområde  är,  alla  som
inkluderas och berörs. Flyktingtillströmningen är inget som en enhet eller en person kan lösa,
utan det handlar om flera områden inom samhället. De olika områdena behöver uppnå sam-
förstånd, samverkan och sträva mot samma mål. Vad händer om det kommer en till våg, en ny
tillströmning?  Hur  ska  den kunna  hanteras  bättre  än  denna?  Är  det  möjligt?  För  alla  de
intervjuade var det självklart att om höstens tillströmning hade fortsatt så hade man inte orkat
med och man hade inte klarat av. Trots höstens påfrestningar uttryckte fem av sex social-
sekreterare att  det  hade  varit  värt  arbetets  möda,  på grund av  tiden som man var  social-
sekreterare och inte administratör. Alltså att man fick spendera tid med att träffa och hjälpa
ungdomarna. Många växte även av att se samhällena stiga fram och engagera sig, det visade
på att socialsekreterarna inte står ensamma även om det kan kännas så. 
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8. Bilagor

8.1 Information till intervjudeltagare 
9.1.1 Intervjupersoner sökes:
Det senaste  året  har diskussioner kring flyktingar och ensamkommande barn varit  väldigt
aktuellt i media och samhället i stort. Det är ett ämne som har skapat rubriker och samtal på
både  politiker-  och  gräsrotbyråkrats  nivå.  Det  diskuteras  kring  om Sverige  tar  emot  fler
flyktingar och ensamkommande barn än vi kan hantera. Samtidigt menar många på att Sverige
är ett land med mycket outnyttjad mark, alltså att det finns plats för de som verkligen behöver
det.

Syftet med studien är att undersöka hur flyktingtillströmningen i Sverige har påverkat
socialarbetare  inom  ensamkommande  barn  privat  och  yrkesmässigt  samt  vilket  stöd
socialtjänsten har erbjudit dessa yrkesverksamma i situationen. Studien kommer att baseras på
socialsekreterarnas  personliga  uppfattningar.  Vi  söker  socialsekreterare  som  arbetar  inom
EKB och gärna har gjort det under en lite längre tid, men det är absolut inget krav.

Studien kommer att utmynna i ett examensarbete, en kandidatuppsats som kan komma
att ingå i ett/en större forskningsprojekt/avhandling. Ditt deltagande skulle göra mycket för
oss och vara av stor betydelse.  Du har  all  rätt  att  vara anonym i  studien och avsäga ditt
deltagande under studiens gång. Önskas mer information eller kan du tänka dig att delta så
kontakta Alexandra Sihlén antingen via mail axxxxx@live.se eller telefon, 07xx-xxxxxxxx.

Med vänliga hälsningar,
Alexandra Sihlén och Julia Jansson

9.1.2 Till intresserade intervjupersoner:
Det senaste  året  har diskussioner kring flyktingar och ensamkommande barn varit  väldigt
aktuellt i media och samhället i stort. Det är ett ämne som har skapat stora rubriker och samtal
på både politiker- och gräsrotbyråkrats nivå. Det diskuteras kring om Sverige tar emot fler
flyktingar och ensamkommande barn än vi kan hantera. Samtidigt menar många på att Sverige
är ett land med mycket outnyttjad mark, alltså att det finns plats för de som verkligen behöver
det.

Syftet med denna studien är att undersöka hur flyktingtillströmningen i Sverige har
påverkat socialarbetare inom ensamkommande barn privat och yrkesmässigt samt vilket stöd
socialtjänsten har erbjudit dessa yrkesverksamma i situationen. Studien kommer att baseras på
socialsekreterarnas personliga uppfattningar.

Studien kommer att utmynna i ett examensarbete, en kandidatuppsats som kan komma
att  ingå  i  ett/en  större  forskningsprojekt/avhandling  som  täcker  in  hand-läggningen  av
asylsökande  ensamkommande  barn  och  utmaningarna  kring  arbetet  sett  från  ett  större
perspektiv. Ditt deltagande skulle göra mycket för oss och vara av stor betydelse. Du har all
rätt att vara anonym i studien och avsäga ditt deltagande under studiens gång. Önskas mer
information  eller  har  du  ändrat  dig  så  kontakta  Julia  Jansson  antingen  via  mail,
jxxxxxx@gmail.com, eller telefon, 070-xxxxxxxxx.

Med vänliga hälsningar,
Alexandra Sihlén och Julia Jansson



8.2 Intervjuguide
Ramar: tid, syfte, frivilligt deltagande, okej att avbryta, okej att inte besvara någon fråga.
Intervjun är räknad till ungefär en 1 h, ditt deltagande är frivilligt och du kommer i den största
möjliga mån det är möjligt att vara anonym. Kommunen kommer att nämnas men ej kopplas
samman till dina uttalanden. Eftersom studien är frivillig så väljer du själv om du vill dra
tillbaka ditt deltagande, det som då har kommit fram kommer att användas. Om någon fråga
inte känns bekväm eller om det är någon fråga som du inte vill besvara så är det bara att säga
till.

Syftet för denna studie är:
Hur har flyktingtillströmningen i Sverige påverkat socialarbetare inom ensamkommande barn
privat och yrkesmässigt samt vilket stöd socialtjänsten har erbjudit dessa yrkesverksamma i
situationen.  

Vilken utbildning har du?...
Vart jobbar du? Vilken enhet inom socialtjänsten?
Hur länge har du jobbat med ensamkommande barn?..

Yrkesrollen
Beskriv yrkesrollen?
Har yrkesrollen förändrats?
Har yrkesutövandet förändrats?
Har utredningarna förändrats det senaste året?
Har det förändrats vad ni undersöker? och vilka områden som är relevanta?

Exempel är har något blivit mer intressant eller har någon fråga blivit viktigare.
Har det kommit fler EKB till Sverige under det senaste året?
Har arbetsområdet EKB förändrats?

hur? ex. har fler anställts, har ni fått mer alt mindre stöd och tillgångar?
Hur tycker du att kommunen har hanterat de ensamkommande som har anlänt?
Har arbetet påverkats? Ja, hur då?

Har arbetsbelastningen ökat?
Ungefär hur många fler fall har ni per handläggare?

Verksamhetsstöd
Hur upplever du verksamhetsstödet?
Har det blivit någon skillnad i form av stöd från verksamheten/socialtjänsten de senaste åren?
Vilket typ av stöd i yrkesrollen hade ni innan ökningen 2015 av ensamkommande?   

T.ex. Handledning, Vidareutbildningar, Föreläsningar, Kurser   
I vilken mängd fick ni detta stöd?

Vilket typ av stöd i yrkesrollen har ni idag?
T.ex. Handledning, Vidareutbildningar, Föreläsningar och Kurser   
I vilken mängd får ni detta stöd?

Vilket typ av stöd i yrkesrollen önskar du att ni fick?
Hur är stödet från chefernas sida?
Kan du vända dig till din chef för stöd i arbetet?

Privat
Har  du  personligen  blivit  påverkad  av  förändringarna  som  följt  av  tillströmningen  av
ensamkommande eller hur det har påverkat ditt arbete alt. arbetsplats?



På vilket sätt har du blivit påverkad?
Har  du  känt  några  förändringar  i  ditt  mående  eller  din  hälsa,  sedan  tillströmningen  av
ensamkommande??

Psykiskt eller fysiskt?
Vad tror du att det kan bero på? ex. arbetsbelastning, utarbetad, gå in i väggen/utbränd

Vad tror du är orsaken till det?
Hur har det hanterats? ex. påpekats inför chefen, sagt ifrån, ökad sjukskrivning, tagit på

sig mindre osv.
Händer det att du har svårt att sova på grund av jobbet?

Varför? oro, stress, press.
Kan du tänka dig att andra socialsekreterares mående kan ha påverkats?

I sådana fall hur? På vilket sätt? Varför?

Hur kan man göra på bästa sätt  för att  hantera en sådan här  situation (tillströmningen av
ensamkommande) utifrån din yrkesprofession?
Kunde det ha hanterats bättre alternativt sämre? Hur?



8.3 Kodningsmall
Här nedan ses en kodningsmall med koderna, de meningsbärande enheterna sorterade i de
kategorier som skapades, privat/personligt, arbetsområdets förändring och verksamhetsstöd.
Detta ledde succesivt fram till kärnan i arbetet, temat om att  det måste lösas, bränder måste
släckas och det behöver ageras här och nu.

Privat/personligt Arbetsområdets förändring Verksamhetsstöd
Press - övergripande ord.
“måste lösa det”, “släcka 
bränder”... Att varje dag 
fundera på hur många 
anvisningar ligger det i faxen
idag, hur mycket måste vi 
“lösa” 

Placeringar - av 
ensamkommande. Mycket jobb 
med, lagt mycket tid på att finna, 
osv. Icke-fungerande 

Handledning/Coaching - 
extern-, ärende- och grupp-, 
kollegial-, 
chefen, osv.

Otillräcklig - inte räcka till 
och hinna med det man ska 
göra. Ungdomarna besvikna.

Boendebrist/platsbrist 
-dubbelbelagt, transit-boende, 
PUT- platser, Omplacering

Stöd - chefen, kollegor 
emellan

Stress/struktur - hur man ska 
hantera stressen och pressen.

Akut, svårt, agera - där det 
händer/rör sig i ett ärende.
Omplacering, LVU 

Chef - närvarande, agerande, 
stöttande, hjälpt att sortera i 
ärenden

Frustration - hur man ska 
hantera situationen.
- kring upphandlingen av 
platser

Dokumentation/Utredningar 
- fokus på andra områden, brist 
på tid, kortare utredningar, nu 
efteråt. Kommer upp om det 
finns något specialbehov efter 
hand, av boendepersonal och 
godemän. Kvalité

Företagshälsovård - 
strategier att hantera stress &
frustration. 
Samtal, Ansvarsfördelning, 
för att orka mäkta med

Orolig/oro - förkyld eller 
utbränd? - Jobba på, kanske 
nya anvisningar imorgon 

Politik - t.ex. dom har inte 
handskats med det
- Pengar

Utbildning - tillfällen, 
chanser, möjligheter, 
planerade och omöjligheter. 

Ovetande - visste aldrig när 
det skulle sluta, såg inte 
ljuset…

Förståelse - bland politiker, 
högre chefer, nya kollegor

Prioriteringar - utbildningar, 
handledningar, jouren

Slå av - lärt sig att inte ta 
med saker hem, det har gått 
bra att slå av
- att inte ta det personligen, 
det är inte ens eget fel att 
systemet inte funkar.

Förutsättningar - inom 
kommunen, på arbetsplatsen. 
- att hantera situationen

Stöd i form av samhället - 
bostäder, lokaler, 
förutsättningar - 
ekonomiska, övriga 
samhällsinvånare,

Gränsen - det var på gränsen
att dem klarade det, tror inte 
att det hade kunnat fungera 

 Prioriteringar - i ärenden, vad 
som ska göras, vilka som ska 
träffas osv. Prioriteringar noll - 

Kollegor - stöd i vardagen. 
Hjälpas åt & stötta varandra, 
täcka upp för varandra. 



något längre. fanns inte tid. Kompromiss
Fixa platser, PRIO 1. 
Fördröjningar, ex. godman, 
dagersättning, bidrag → nya 
lösningar.

Kände när någon behövde 
stöd, ställde upp för varann. 
Hade alltid varann, stod 
aldrig själv i ett beslut, löste 
saker tillsammans.

Bottenlöst/hopplöst - känslan
var så.

BBIC/behov - placeringar efter 
platsresurser och inte 
behoven/alla områden i BBIC. 
Fick flyttas efter problem. 
Skäliglevnadsnivå

Kommunikation

“mycket” - för alla, vart 
slutna tillslut, kollegorna

Myndighetsperson - beslut
Följa, rutinmässigt styrda, 
Rättssäkra

Återkoppling - gavs ej från 
högre instanser 

Biverkningar - längre dagar, 
inte roligt att gå till jobbet, 
Frustration över ledning, att 
man inte orka något, Trött, 
Orkade inte göra något, 
Försummade träning, socialt 
liv, kände av i kroppen. Sov 
dåligt, vakna tidigt. Familjen
har nog känt av mest. 
Kämpigt. Har jag gjort mitt 
bästa? Tung & jobbigt. 
Tänka om, sortera & 
prioritera. Jobbigt, utifrån 
myndighetsperson, sänka 
“good enough” nivå. 
Ansträngda - både cheferna 
och anställda

Strategier/struktur - nya för att 
kunna hantera problemen, 
anvisningar  jour/dagansvarig 
 telefonen, fixa platser, hämta 
ungdomar & köra, kläder, 
omplaceringar, osv.
- Nya lösningar, regler, rutiner 
samt förhålla sig till rättspraxis

Rekrytering - önskar att det 
gått snabbare, men bra när 
det väl kom.

Lärdom med nya strategier Utmaning - gått på knäna,
Prioriteringar - socialt liv, 
vila, 

Arbetsbelastning - ökning av 
ärende, ärendemängd.
Olika tidskretsar på olika ärenden

Reagerat/reflekterat - i 
efterhand. Tröttheten, väldigt
trötta efteråt.

Enhet - “Hela EKB har ju som 
vuxit lavinartat”, “Utvecklingen 
har ju som varit total”, “Helt 
plötslig så blev vi som en EKB 
del som alla hjälptes åt”

Belöning - när man fick 
träffa ungdomarna & ha 
samtalen → gav energi.
-tryggare i arbetsrollen

Lugn - vid årsskiftet där man fick
en “andningshål”, det lugnade sig
lite. Miljö osv. Ikapp. Hjälp kom 
in. “fixa till det som vi inte hann 



hantering av stress med”.
Framtid - nu börjar man bli 
stressad igen, 
migrationsverket utsagor

Framtid - svårt att rekrytera 
socionomer, samhället ställt upp, 
spännande område
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