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The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved 

a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term 

system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory 

care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. This practice has been 

criticized by The Parliamentary Ombudsmen (JO), for taking children into compulsory care, 

despite the fact that the law’s criteria where not met. The aim of this study was to examine the 

Social Service’s investigations regarding unaccompanied children and explore if there are any 

differences in these investigations, compared with investigations on Swedish-born children. 

Our study directs attention to some of these LVU-investigations through a qualitative text 

analysis, based on Social Service’s LVU-investigations, with an even distribution between 

unaccompanied children and Swedish-born children. The analysis was based on three 

different themes: signs of differentials, cultural differences and the Swedish diagnosis. The 

result demonstrates that there are differences between the two studied groups. The differences 

appear in the way the two studied groups are presented in the investigations, and also in the 

matter of the structure- and the contents of the investigations.    

 

 

 

*LVU is a Swedish law often translated as: The Compulsory Care of Young Persons Act (1990:52)  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund och problemformulering   

Det här arbetet handlar om hur så kallade ensamkommande barn1 och svenskfödda barn2 

beskrivs i de socialtjänstutredningar som ligger till grund för beslut om LVU, lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. Intresset för området väcktes efter att en 

rapport från Justitieombudsmannen (JO) utgivits där det framkom brister i socialtjänstens 

arbete med ensamkommande barn, där bland annat flera LVU-beslut kritiserats. 

 

Ensamkommande barn är en klientgrupp som på kort tid ökat markant i Sverige. Hanteringen 

av denna grupp inom socialtjänsten är ett relativt outforskat område och forskning om 

målgruppen i förhållande till den svenska tvångsvården tycks vara obefintlig. Då det är en 

målgrupp som på kort tid ökat i Sverige och då det är en utsatt och sårbar grupp är denna 

kunskap högst aktuell för det sociala arbetet. Vi anser därmed att det finns en kunskapslucka 

värd att utforska (Sundqvist, Hansson, Ghazinour, Ögren & Padyad 2015, s. 215). 

 

Efter ankomst till Sverige placeras barnen i olika kommuner. Det är kommunens ansvar, 

genom socialtjänsten, att utreda barns behov och besluta om insatser. De flesta barnen 

placeras i Hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem. Om placeringen inte 

tillgodoser barnets behov, eller om barnet har svår problematik så som utåtagerande beteende, 

kriminellt beteende eller missbruk, kan det bli aktuellt med en placering på Statens 

institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem (Statens institutionsstyrelse SiS 2017; 

Migrationsverket 2018b). Ensamkommande barn som placerats på SiS har stadigt ökat de 

senaste åren (Kaunitz & Jakobsson 2016, ss. 43-47).  

 

Då ensamkommande barn oftast placeras på SiS utifrån 3 § LVU (Kaunitz & Jakobsson 2016, 

ss. 43-47), är det den paragrafen i socialtjänstens LVU-utredningar som denna studie kommer 

att fokusera på. 3 § LVU gäller ungdomens beteende och är tillämplig om ungdomen lever ett 

destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet. Enligt 3 § LVU ska vård med stöd 

av lagen beslutas om ungdomen utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende (SFS 1990:52). Socialt nedbrytande beteende innebär att 

                                                 
1 Se vidare under rubriken 2.4 Myndigheters definition av ensamkommande barn. 
2 Då det inte framgår något annat födelseland än Sverige i utredningarna, benämns denna grupp svenskfödda. 
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ungdomen beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer (prop. 

1989/90:28 s. 109). 

 

Forskning visar att flera SiS-institutioners föreståndare upplever att ensamkommande barn 

placeras på mer vaga grunder än andra barn i samma situation (Kaunitz & Jakobsson 2016, ss. 

43-47). JO har undersökt hur frågor som rör dessa barn hanteras inom socialtjänsten vilket har 

resulterat i stark kritik mot socialtjänstens barnavårdsutredningar. I JO:s undersökning från år 

2016 framkommer brister i socialtjänstens utredningar och placeringar av ensamkommande 

barn. Bland annat har tvångsomhändertaganden gjorts på vaga grunder. Det har förekommit 

att socialtjänster i landet ansökt om LVU för ensamkommande barn utan att rekvisiten, det 

vill säga lagrummets kriterier, i socialtjänstens LVU-utredningar, varit uppfyllda. JO är kritisk 

till detta ingrepp och påtalar vikten av att tillämpningen av 3 § LVU används restriktivt samt 

att tolkning av lagen inte går utanför ramarna (Riksdagens Ombudsmän JO 2017a, ss. 1-3; 

Riksdagens Ombudsmän JO 2017b, s. 54). 

 

Kritik mot socialtjänsten har även riktats från andra håll, gällande diskriminering av 

minoritetsgrupper. Forskning visar att det ofta förekommer strukturell och institutionell 

diskriminering i det sociala arbetet. Bland annat framkommer det att socialarbetare i Sverige 

ser kulturella skillnader som förklaringar till sociala problem hos minoritetsgrupper och 

framhäver dem i sina bedömningar och resonemang. Detta kan leda till att andra yttre faktorer 

riskerar att förbises när sociala problem tenderar att kläs i kulturella termer (se Eliassi 2015, 

2017). Rasism och diskriminering är något som måste belysas för att kunna förebyggas. Då 

socialt arbete aktivt ska arbeta för jämlikhet i samhället är denna diskurs högst relevant för 

socialt arbete.  

 

Vi vill med denna studie belysa socialtjänstens arbete med barn som rest till Sverige utan sina 

vårdnadshavare. Utifrån ovanstående information, gällande brister i socialtjänstens LVU-

utredningar, diskriminering av minoriteter inom socialtjänsten, samt att LVU tagits på vaga 

grunder, anser vi att det kan finnas en risk för att alla individer inte behandlas och bedöms 

likvärdigt av socialtjänsten. Med detta arbete vill vi undersöka om det förekommer skillnader 

i socialtjänstens LVU-utredningar beroende på vem som utreds.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är studera hur socialtjänstens LVU-utredningar av ensamkommande 

pojkar skiljer sig åt i förhållande till svenskfödda pojkar. Genom studien vill vi undersöka hur 

dessa skillnader tar sig i uttryck, och med ett maktteoretiskt postkolonialt perspektiv vill vi 

skapa förståelse för hur eventuella skillnader reproduceras i socialtjänstens LVU-utredningar.  

 

1.3 Frågeställningar   

 Hur skiljer sig LVU-utredningarnas struktur och innehåll åt för de olika grupperna? 

 Hur framställs och beskrivs ensamkommande pojkar jämfört med svenskfödda pojkar 

i socialtjänstens LVU-utredningar?  

 Går det att urskilja stereotypa beskrivningar av ensamkommande pojkar i LVU-

utredningarna, och i så fall vilka? 

 

2. Inramning av kontexten 

För att rama in studien och för att skapa en förförståelse till studiens innehåll har vi valt att 

inledningsvis redogöra för följande: en historisk bakgrund till tvångsvård, beskrivning av 

LVU-lagen, problematisering av begreppet ensamkommande barn, en definition av 

ensamkommande barn samt en mer detaljerad information om den JO-undersökning som 

ligger till grund för valet av studie.  

 

2.1 Historisk bakgrund till tvångsvård 

Tvångsvård har genom historien framställts som en “samhällelig gåva” till ungdomen, men 

har legitimerats med att det finns ett vårdbehov. Flertalet forskare och författare har påtalat att 

barnavården tillkom som ett samhällsskydd, snarare än för att tillgodose barns skyddsbehov. 

Framväxten av barnavården i Sverige präglades i början på 1900-talet av en tanke om att 

kriminellt beteende kunde förhindras om barn inte växer upp i destruktiva miljöer (Ponnert 

2007, s. 44). Ponnert anser att det huvudsakliga motivet för vården genom 

tvångslagstiftningen än idag kan diskuteras och ifrågasättas. Det finns en risk att 

lagstiftningen tolkas alltför brett då det kan finnas olika syften bakom tvångsvården (ibid. s. 

44). 
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2.2 Beskrivning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) 

1 § LVU slår fast grunderna för att kunna tillämpa ett tvångsomhändertagande. Ett 

omhändertagande kan bli aktuellt, om ungdomen är under 18 år samt om vårdnadshavaren, 

och ungdomen själv, om hen har fyllt 15 år, inte lämnat samtycke till likvärdig vård. För att 

lagen ska kunna tillämpas krävs också att det föreligger missförhållanden i ungdomens 

hemmiljö, eller att ungdomen uppvisat ett självskadligt beteende. Lagen är tillämplig enligt 2 

§ LVU om vårdnadshavarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge 

det stöd ungdomen behöver. Denna paragraf kallas för miljöfallen. Lagen är även tillämplig 

enligt 3 § LVU som gäller ungdomens eget beteende, exempelvis om ungdomen själv lever 

ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet. Denna paragraf kallas för 

beteendefallen. Om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § LVU föreligger, och om 

socialtjänstens insatser inte kan ges i samförstånd med ungdomen och hans eller hennes 

vårdnadshavare som föreligger i 1 § LVU, ska den som är under 18 år beredas vård enligt 

denna lag (SFS 1990:52). 

 

För att ett tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU, det så kallade beteendefallen, ska vara 

berättigat måste det föreligga ett missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. I förarbetena till lagen benämns vistelse 

i "knarkarkvarter", prostitution och brott som inte omfattas av kriterierna "brottslig 

verksamhet" som exempel på annat socialt nedbrytande beteende. Det krävs även att det 

föreligger en påtaglig risk för ungdomens hälsa och utveckling och att det därmed föreligger 

ett behov av vård för att ett omhändertagande enligt LVU kan genomföras (Andersson Vogel, 

2012. ss. 14-15). 

 

I samtliga beslut som fattas enligt LVU ska, enligt 1 § femte stycket LVU, ungdomens bästa 

vara avgörande. Enligt förarbetena till lagen är det en given förutsättning att principen om 

barnets bästa ska tillämpas inom de ramar som lagens övriga bestämmelser ger. I förarbetena 

betonas vidare barnets rätt att komma till tals vilket ska tolkas i förhållande till barnets bästa. 

Det innebär att information från barnet kan påverka både bedömningen av barnets bästa, och 

hur barnet ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Vad som är barnets bästa definieras inte 

närmare i vare sig SoL eller LVU, utan blir en bedömning i varje enskild situation 

(Socialstyrelsen 2016). 
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2.3 Problematisering av begreppet ensamkommande barn. 

Barn som kommit ensamma till Sverige, utan någon vårdnadshavare, för att söka asyl, 

benämns idag med det vedertagna begreppet ensamkommande barn. Att benämna en grupp 

människor på detta sätt resulterar i ett skapande av kategorier vilket är problematiskt. I 

samhällsdebatten- och i media förekommer många förutfattade meningar om barnen, och de 

framställs ofta som en homogen grupp (Barnombudsmannen 2017; Andersson & Lisehamn, 

2015; Olofsson 2017).  

 

Boréus (2005, ss. 15-19) problematiserar diskriminering genom språkbruk. Hon diskuterar 

diskriminering- och kategorisering och anför hur kategorisering är ett oundvikligt, och många 

gånger ett nödvändigt fenomen. Det behöver inte nödvändigtvis leda till diskriminering, men 

diskriminering förutsätter alltid kategorisering. Boréus anför vidare att kategorisering inte är 

något av naturen givet utan är socialt konstruerat. Vissa kategorier har större sociala 

konsekvenser än andra, och kategoriindelning av människor har en social funktion, och är 

inbunden i olika föreställningar om hur olika människor är, om vilka som är som Vi och vilka 

som är som Dom. När en grupp människor framställs som avvikande, från den som uppfattas 

vara den egna gruppen, skapas en distansering. Boréus anser att det mest särskiljande sättet att 

distansera en människa på är att benämna någon med ett substantiv, exempelvis “en 

ensamkommande”, ett mindre distanserat ord kan vara “en person som kommit ensam”. 

Distansering kan även ske genom att en grupp människor beskrivs som annorlunda, ju oftare 

och i ju fler sammanhang som det särskiljande utpekas, desto större blir distanseringen 

(Boréus 2005, ss. 15-19). Boréus resonemang om kategorisering och distansering visar på det 

vi anser är problematiskt med begreppet ensamkommande. Även i denna studie är begreppet 

ofta förekommande men bedöms nödvändigt för att kunna presentera ett tydligt resultat och 

därmed uppmärksamma brister i socialtjänstens LVU-utredningar gällande dessa barn.  

 

Viktigt att notera är att även om de ensamkommande barnen kan dela samma problematik på 

grund av exempelvis separation från- eller förlust av sina föräldrar, samt andra traumatiska 

erfarenheter, är de inte en homogen grupp. Förutom olika kulturella och socioekonomiska 

bakgrunder, upplever de även olika förhållanden före och under flykten. Även upplevelserna 

efter ankomsten till det nya landet skiljer sig åt. Sådana skillnader kan bidra till variationer i 

hur barnen upplever, och klarar av dagliga utmaningar i landet. Det bör även uppmärksammas 

att begreppet ensamkommande barn förstärker barnets känsla av ensamhet (Keles, Friborg, 

Idsøe, Sirin & Oppeda 2016, ss. 309-310; Herz & Lalander 2017, s. 1073-1074). Denna 



 

6 

 

förförståelse för begreppet- och kategoriseringen av ensamkommande barn är av vikt för att 

barnen inte ska uppfattas som en homogen grupp.  

 

2.4 Myndigheters definition av ensamkommande barn  

I 1 § femte stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA) 

definieras ensamkommande barn enligt följande: “Barn under 18 år, som vid ankomsten till 

Sverige är skilda 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”. 

 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) uppskattar att det finns 2,3 

miljoner flyktingar i världen, över hälften är under 18 år. Under 2015 anlände mer än 100 000 

barn utan vårdnadshavare till 78 olika länder för att söka asyl. På grund av det ökade antalet 

flyktingar till Europa under 2015, har mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i 

Sverige ökat från 7 000 barn 2014 till 35 369 barn 2015 (Sundqvist, Padyab, Hurtig & 

Ghazinourss 2017, ss. 7-8). De flesta barnen kommer från Afghanistan, Somalia, Irak, Eritrea 

och Syrien. Merparten är pojkar vilket kan förklaras med att pojkarna uppfattas ha en större 

chans att klara de påfrestningar som en flykt innebär samt att pojkar, i högre utsträckning, kan 

riskera att bli tvångsrekryterade som soldater om de stannar kvar i sina hemländer (Keles, 

Friborg, Idsøe, Sirin & Oppeda 2016, s. 311; Çelikaksoy & Wadensjö 2016, ss. 28, 30-31; 

Migrationsverket 2018a). Då majoriteten av de barn som rest ensamma till Sverige är pojkar i 

tonåren är det denna grupp studien har fokuserat på, närmare specifikt pojkar i åldrarna 15-18 

år. 

 

2.5 Justitieombudsmannens undersökning 

JO beslutade i september år 2016 att undersöka hur frågor som rör ensamkommande barn 

hanteras inom socialtjänsten. Undersökningen visade på allvarliga brister gällande 

placeringen av barn, utredning av barnens behov samt uppföljningen av vården (Riksdagens 

ombudsmän JO 2017b, s. 1).  

 

Under en inspektion vid en socialförvaltning i mellersta Sverige uppmärksammades ett ärende 

där nämndens ordförande fattat beslut om omedelbart omhändertagande av en 

ensamkommande pojke enligt 6 § LVU. Handlingarna i ärendet gav ett intryck av att beslutet 

fattats för att flytta pojken från ett boende till ett annat, det framgick inte vilken grund som 
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gjorde beslutet nödvändigt. En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande får inte vidtas 

utan tungt vägande skäl. Vård enligt LVU på grund av den unges beteende, 3 § LVU, kräver 

att det finns en påtaglig risk för skada genom något av de förhållanden som anges i lagen. 

Enbart det faktum att ungdomen utsätter sig för en risk innebär inte att det föreligger ett 

beteende som kan betecknas som socialt nedbrytande. Subjektiva och lösa antaganden om risk 

för skada är inte tillräckligt för vård enligt LVU. Vidare är det enbart ungdomens egna 

vårdbehov som får ligga till grund för ett beslut om vård. Intresset av att skydda omgivningen 

eller skydda ungdomens familj är inte i sig tillräckliga skäl. Oväsentliga omständigheter 

såsom allmänna samhällsvärderingar får inte heller ligga till grund för ett 

tvångsomhändertagande (Riksdagens ombudsmän JO 2017a, ss. 1-4; Riksdagens Ombudsmän 

JO 2017b, s. 54). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för problematisering av rekvisiten i 3 § LVU. Därefter 

problematiseras brister och diskriminering i socialt arbete, avslutningsvis redogörs för en 

studie som visar på att LVU-placerade ensamkommande barn ökar på SiS men att grunderna 

för placering anses vaga.  

 

3.1  3 § LVU - Förtydligande och problematisering av rekvisiten  

LVU-lagstiftningen har under åren kritiserats för otydliga och vaga begrepp, år 1990 tillkom 

en ny LVU-lagstiftning (nuvarande SFS 1990:52) där kriterierna för tvångsvård 

tydliggjordes (Ponnert 2007, s. 50). Trots ändringen finns det ännu brister. Andersson Vogel 

(2012) problematiserar, i sin avhandling, tolkningsutrymmet i 3 § LVU, och anser att 

begreppen i rekvisiten bidrar till ett brett tolkningsutrymme. Författaren redogör för hur 

rekvisiten för begreppet "annat socialt nedbrytande beteende" utvidgats genom rättspraxis och 

att tillämpningen ser olika ut för pojkar och flickor. Andersson Vogel påvisar mönster där 

flickors problematik oftare förklaras utifrån sociala och psykologiska perspektiv, medan 

pojkars problem oftare förklaras som neurobiologiska (Andersson Vogel 2012, ss. 36-37, 42). 

Även Elsrud och Lalander (2017) har uppmärksammat skillnader utifrån förekomsten av 

neurobiologiska diagnoser. I deras studie om unga män med svensk- och invandrarbakgrund i 

brottmål, framkommer att neurologiska diagnoser varit vanligt förekommande, och även 

hänvisats som förklaring till individens beteende hos männen med svensk bakgrund. Hos 
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männen med invandrarbakgrund förekommer inte, eller åtminstone beskrivs inte, diagnoser 

alls (Elsrud & Lalander 2017, ss. 195-196).   

 

Med uttrycket “annat socialt nedbrytande beteende” menas att den unga beter sig på ett sätt 

som avviker från samhällets grundläggande normer (prop:1989/90:28 s. 66). Andersson Vogel 

(2012) problematiserar begreppet norm. Vilka beteenden som definieras som normbrytande är 

beroende av de normer och regler som präglar samhället och är därmed inte något givet och 

bestående. Definitionen av normbrytande beteende öppnar för en bred tolkning då olika 

beteenden och handlingar kan bedömas olika, beroende på den samhälleliga kontexten och 

utifrån vem som utför handlingen. Exempelvis redogör Andersson Vogel för hur samhället 

ställer olika krav på flickor och pojkar vilket därmed resulterar i olika normer för dessa två 

grupper samt att det i olika kulturella sammanhang kan finnas olika definitioner av ett 

normativt beteende (Andersson Vogel 2012, ss. 31-32). Utifrån ovanstående resonemang kan 

innebörden av begreppet “annat socialt nedbrytande beteende” tänkas bli problematiskt då det 

utgår från vad som anses normativt i samhället. Eftersom normativitet påverkas av tid och 

kontext kan socialarbetares bedömningar av huruvida ett barn avviker från normen eller ej 

således skilja sig åt markant. 

 

3.2 Kritik, brister och diskriminering i socialtjänstens arbete  

Socialsekreterares uppgift i LVU-utredningar är att förmedla kunskap om barnets intressen, 

inta ett samhälleligt barnperspektiv och utifrån perspektivet bedöma barnets behov samt agera 

utifrån barnets bästa. Det är av största vikt att barnets specifika behov utreds och analyseras i 

LVU-utredningar, det innebär krav på socialsekreterare att inneha en människosyn där 

individer anses ha unika erfarenheter och behov, och därmed behöver varje individ bedömas 

individuellt. Sedan 1990-talet har socialtjänsten i allt högre grad kritiserats för brister i 

barnavårdsutredningar. Kritik har riktats mot otydliga regler kring dokumentation och 

utredningsförfarande. Socialsekreterares arbetsmetoder och insatsers resultat har kritiserats för 

att sakna vetenskapligt stöd, samt att socialsekreterare sällan använder sig av vetenskaplig 

kunskap i det praktiska arbetet (Ponnert 2007, ss. 51, 61).  

 

Eliassi (2015) redogör i sin studie för hur svenska socialarbetare ser till kulturella skillnader i 

bedömningar och i utformning av insatser. Svenska socialarbetare ansåg kulturella skillnader 

vara förklaringar för flertalet samhälleliga problem, såsom otillräcklig barnuppfostran, 
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barnmisshandel, könsbaserat våld och tvångsäktenskap. Diskursen om kulturella skillnader 

anser Eliassi vara en stor faktor i skapandet av Vi och Dom. Eliassi framhäver att svenska 

socialarbetare behöver beakta hur strukturella och vardagliga ojämlikheter återges och 

upprepas inom socialtjänsten när kulturella identiteter definieras och kontextualiseras. 

Diskursen om kulturalisering förstärker inte bara kulturhierarkin och den svenska 

överlägsenheten, utan tenderar även att hindra icke-europeiska invandrare från lika deltagande 

i det svenska samhället (Eliassi 2015, ss. 554, 567, 569). 

 

Green, Kiernan-Stern och Baskind (2005) redogör i sin studie för hur det sociala arbetet 

påverkas av vita socialarbetares attityder mot färgade personer i USA. 300 socialarbetare 

deltog i en enkätstudie där frågor besvarades gällande attityder gentemot människor av annan 

etnisk bakgrund. I studien framkommer att majoriteten av socialarbetarna var positivt 

inställda till ett etniskt mångkulturellt samhälle. Samtidigt visar undersökningen en viss 

ambivalens i socialarbetarnas svar i förhållandet mellan kognitiva och affektiva attityder, det 

vill säga att föreställningar och handlingar inte alltid är förenliga med varandra. Resultaten 

visar att majoriteten förespråkar ett jämlikt samhälle oavsett etnicitet, men flera är samtidigt 

emot etnisk kvotering, samverkan med färgade personer och äktenskap utanför den egna 

rasen. Författarna menar att ambivalensen även återspeglas i det amerikanska samhällets 

attityder till människor med annan etnisk bakgrund. Dessutom anser tolv procent av 

studiedeltagarna att diskriminering inte är ett socialt problem i USA. Detta anser författarna 

vara problematiskt, och kan i kombination med ovanstående attityder påverka kvalitén på det 

sociala arbetet (ibid. ss. 60-63).  

 

Studien visar att vår självuppfattning inte alltid är förenlig med vårt faktiska handlande. Även 

Eliassi (2017) redogör för hur föreställningar och faktiskt handlande inte alltid går hand i 

hand. Han beskriver att det finns en föreställning om Sverige som förespråkare av ett 

multikulturellt samhälle och ses enligt en stereotypisk bild som internationell mästare av 

social rättvisa. Denna föreställning kringgås ofta av det faktum att strukturell och 

institutionell diskriminering ofta förekommer i socialt arbete, samt att rasismen blomstrar i 

Sverige (ibid. ss. 6-7, 18). 
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3.3 Antalet ensamkommande barn ökar på SiS - men på vilka grunder? 

Ensamkommande barn är en grupp som ökat markant på SiS de senaste åren (Kaunitz & 

Jakobsson 2016, s. 44). SiS är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen bedriver 

individuell anpassad tvångsvård och behandling. SiS särskilda ungdomshem tar emot 

ungdomar med psykosociala problem som vårdas enligt LVU på grund av exempelvis 

kriminalitet och missbruk. Mellan år 2014 - 2015 genomfördes en intern kartläggning för att 

på ett överskådligt sätt kunna beskriva målgruppen ensamkommande barn, samt kunna 

identifiera utvecklingsbehov (Statens institutionsstyrelse 2017). 

 

Kaunitz och Jakobsson (2016) har skrivit en forskningsartikel, och har använt kartläggningen 

genomförd av SiS som grund, för att öka kunskaperna om ensamkommande barn som 

placeras på SiS. I kartläggningen framkommer att det mellan januari och april år 2014 togs 

emot 34 ensamkommande barn på SiS-institutioner, motsvarande period nästkommande år 

ökade antalet med 64 procent (ibid. s. 44). Viktigt att ha i åtanke när dessa siffror studeras är 

att antalet ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige ökat med ca 500 procent från år 

2014 till år 2015 (Sundqvist, Padyab, Hurtig & Ghazinourss 2017, ss. 7-8). Orsaken till 

barnens placeringar varierade, men missbruk och utåtagerande beteende var vanligt 

förekommande, samt att barnet vid upprepade tillfällen avvikit från sin placeringsform 

(Kaunitz & Jakobsson 2016, s. 44). 

 

I samband med kartläggningen, som beskrivs ovan, genomfördes intervjuer med olika 

avdelningsföreståndare. En gemensam upplevelse var att akutplaceringar för dessa barn ofta 

blir långa, och att socialtjänsten inte är lika aktiva som i andra ärenden gällande att hitta 

alternativa placeringar. En annan gemensam uppfattning var att uppdragen från socialtjänsten 

gällande ensamkommande barn är mer diffusa än för andra klientgrupper, samt att det i flera 

fall handlar om att socialtjänsten behöver en plats för förvaring i brist på andra alternativ. 

Kaunitz och Jakobsson (2016) redogör även för hur det i en tidigare intervjustudie av SiS-

personal framkommer att många upplever att ensamkommande barn placeras på mer vaga 

grunder än andra barn (ibid. ss. 44-46, 49).    

 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen visar att rekvisiten i 3 § LVU, trots försök att ändra lagen för att skapa tydlighet, 

lämnar brett utrymme för tolkning. Begreppet “annat socialt nedbrytande beteende” bedöms 
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olika utifrån synen på normbrytande beteende vilket är beroende av samhällets kontext och 

konstruktioner av bland annat kön, klass och etnicitet (Andersson Vogel, 2012. ss. 31-37, 42).  

 

 

Vidare framkommer kritik riktad mot socialtjänsten för brister i dokumentation och 

utredningsförfarande, samt för avsaknad av användning av vetenskaplig kunskap i det 

praktiska arbetet (Ponnert 2007, s. 51). Även Eliassi (2015) riktar kritik mot socialtjänsten 

och anför att socialsekreterares bedömningar och insatser påverkas av kulturella 

föreställningar om klienten, och framhäver att svenska socialarbetare behöver beakta hur 

strukturella och vardagliga ojämlikheter återges och upprepas inom socialtjänsten när 

kulturella identiteter definieras och kontextualiseras (ibid. ss. 554, 567, 569). Vidare visar 

forskningen att socialarbetare ibland arbetar utifrån en utopisk självbild och en tro av att de 

arbetar utifrån ett fördomsfritt förhållningssätt, vilket senare inte återspeglas i dess faktiska 

handlingar (Eliassi 2017, ss. 6-7, 18;  Green, Kiernan-Stern & Baskind 2005, ss. 60-63). 

 

Slutligen visar forskningsläget att ensamkommande barn är en grupp som ökat på SIS-

instutitioner de senaste åren. Föreståndare på olika avdelningar anser dock att barnen ofta 

placeras på vaga grunder, de anser även att socialtjänstens uppdrag för dessa ungdomar är mer 

diffusa än för andra, samt att socialtjänsten tenderar att låta de akuta placeringstiderna vara 

längre för ensamkommande barn än för andra barn (Kaunitz & Jakobsson 2016, ss. 44-46, 

49). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

I följande kapitel presenteras ett maktteoretiskt postkolonialt perspektiv. Detta perspektiv har 

varit relevant och användbart i analysen för förståelsen av de fenomen som framkommit av 

studiens empiri. Det maktteoretiska postkoloniala perspektivet innefattar många begrepp vilka 

har varit användbara för att förstå studiens material och resultat. Vi har valt att analysera 

materialet med begreppen kulturalisering, othering, normalisering och makt. Nedan redogörs 

för perspektivet samt begreppens innebörd.  

 

4.1 Maktteoretiskt postkolonialt perspektiv 

Den postkoloniala teoribildningen tar sin utgångspunkt i Edward Saids bok Orientalism där 

grundtanken är att kunskaper om Den Andre konstrueras i olika typer av västerländska 
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kontexter om ”Orienten”. Den kultur som inte är västerländsk trycks undan och beskrivs 

utifrån stereotypa föreställningar, där det som inte är västerländskt beskrivs som dess motsats. 

Detta har i förlängningen lett till att kolonialismens idéer om väst som norm och den 

resterande världen som avvikande, fortfarande lever kvar (Said 2016, ss. 2, 8; Herz 2012, s. 

65). Said utgår ifrån moderna tänkare som Foucault, Vico och Gramsci som anser att Europa 

har uppfunnit det som benämns som “Orienten”. Said begränsar sina resonemang till de stora 

kolonialmakterna som Storbritannien och Frankrike, men Kahled, introduktionsförfattare till 

den svenska versionen av Orientalism, för även ett resonemang hur Sverige bidragit och anför 

att detta skett genom: de språkbruk vi använt i förhållande till andra kulturer, hur vi gestaltat 

förhållandet mellan kunskap och makt, samt hur akademiska orientalistiken påverkat vår 

världsbild, och hur vi ser på oss själva i förhållande till Den Andre (Said 2016, ss. 2, 8). 

 

Habel (2008) problematiserar hur det i Sverige förekommer en tanke om svensk 

exceptionalism, en föreställning om att rasism som socialt fenomen inte är förekommande 

problem och därmed inte anses angå Sverige i samma utsträckning som för de länder som 

direkt berörs av kolonialismen. Habel redogör vidare för hur postkolonial teori ifrågasatts i 

Sverige med motiveringen att teorin inte skulle vara nödvändig i ett så jämställt land som 

Sverige (Habel 2008, ss. 11-12).  

       

Vår samtid präglas av den koloniala historien och ett postkolonialt perspektiv studerar hur 

maktrelationer med grund i kolonialismen uppkommit, där ett Vi och ett Dom skapats, och där 

Vi:et förlägger problem i de Andras kultur. Det postkoloniala perspektivet grundar sig i en 

problematisering av hur makten i samhället påverkas av gamla koloniala strukturer, om än 

omedvetet, samt hur dessa kommer till uttryck i dagens samhälle (Wikström 2013, ss. 320-

322). 

 

Begrepp som kultur, etnicitet och invandrarskap är ofta förknippade med sociala problem och 

det postkoloniala perspektivet studerar hur maktprocesser, med kopplingar till dessa fenomen, 

upprätthålls och reproduceras. Med hjälp av detta perspektiv kan rasism studeras, hur 

rasismens stereotyper skapas och upprätthålls. Wikström (2013) beskriver hur Vi:et 

konstruerats av västvärlden och hur The West har makten att definiera The Rest. Detta leder 

vidare till processer av inkludering och exkludering, om möjlighet till deltagande i samhället, 

samt rätten att definiera olika fenomen i samhället. Vidare redogör Wikström för hur väst inte 

styrs av geografiska gränser utan av den rådande dominerande diskursen, och på så sätt 
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fortsätter koloniala strukturer att legitimera rasism, förtryck och diskriminering (ibid. ss. 320-

322). 

 

Synen på kulturell identitet skiljer sig åt mellan olika teoretiker. Enligt den postkoloniala 

teoretikern Stuart Hall är den kulturella identiteten föränderlig och individen kan själv 

påverka sin definition genom att på olika sätt positionera sig i samhället. Detta resonemang 

skiljer sig åt från ett essentialistiskt synsätt på kulturell identitet, vilken betraktas som 

oföränderlig och statisk då människor anses födas med ett kulturellt innehåll. Det 

essentialistiska synsättet präglar, enligt Wikström, även den allmänna debatten, 

myndighetsutövning och det sociala fältet. Wikström poängterar dock i sitt resonemang att 

kultur som begrepp inte är något givet, utan en abstrakt och analytisk konstruktion (Wikström 

2013, s. 323). 

 

4.2 Kulturalisering 

Det postkoloniala perspektivet ämnar att belysa en motsatt bild av kolonialismens synsätt. 

Medan kolonialismen har utgått ifrån en övertygelse om att västvärlden är den egentliga 

världen och att alla andra delar av världen är en främmande värld, vill det postkoloniala 

perspektivet byta perspektiv och sätta sig in i den Andres ställe, den som alltid har fått 

uppfatta sig själv som den som tillhör en annan värld än den egentliga världen (Ålund 2002, s. 

295).  

 

Kulturalisering är ett begrepp inom det postkoloniala perspektivet som skapats för att belysa 

att de tidigare koloniala relationerna mellan Europa och den koloniserade världen fortfarande 

är starka, även om rasismen skiftat fokus en aning från hudfärg till kultur (Bainstovu 2017, ss. 

85-86). Ålund beskriver hur kulturalisering bygger på essentialistiska idéer om vad som är 

kultur, vilket innebär att de kulturella egenskaper som tillskrivs ses som något givet och 

oföränderligt, och som anses gå i arv som ett slags “kulturellt bagage”. Detta resulterar i att 

människor kategoriseras utifrån kultur och etnisk bakgrund vilket kan leda till en 

diskriminerande måttstock (Ålund 2002, s. 295). Ålund anför vidare hur kulturell 

stereotypifiering är förekommande i syfte att distansera sig från det man inte kan identifiera 

sig med. Den kulturella stereotypifieringen kan förstås utifrån en diskurs där västerländska 

kulturnormer blir ett mått på värdet för minoritetskulturer (Ålund 2011, ss. 47-49). Det 

innebär i förlängningen att bedömarens egen kultur anses vara “överlägsen” och “civiliserad” 

i förhållande till den andras.  
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Wikström redogör för hur kulturalisering, rasism och diskriminering är problem som 

verksamheter inom socialt arbete måste arbeta med. Hon beskriver hur kulturalisering innebär 

att bortse från enskilda individers komplexiteter, egenskaper och handlingsutrymme och 

istället använder kultur som en förklaringsmodell till enskilda individers handlingar. På så sätt 

frångår man möjligheten att upptäcka situationella och strukturella faktorer i de enskilda fallet 

(Wikström 2013, s. 334). 

 

4.3 Othering  

Ytterligare ett begrepp som ofta används av postkoloniala forskare är othering eller 

Andrafiering. Othering är en process som separerar Vi från Dom (Elsrud 2017, s. 189). 

Begreppet den Andre innebär samma process där man tillskriver människor ett 

annorlundaskap utifrån föreställningar om kulturella skillnader. Rätten att definiera kulturella 

skillnader avgörs av majoritetsgruppen, där den Andre inte anses vara medlem, vilket därmed 

skapar ett psykologiskt avstånd grupperna emellan (Boréus 2006, ss. 419-421). Boréus har 

studerat hur minoritetsgrupper i Sverige har behandlats av majoriteten på en strukturell nivå. 

Hon redogör för hur den Andre skapas genom att olika minoritetsgrupper, på strukturell nivå, 

diskrimineras då de ej får komma till tals i olika diskurser, och att de presenteras som den 

Andre på ett negativt sätt. Hon har intresserat sig för diskursiv diskriminering och menar att 

diskursen har en starkt objektifierande egenskap. Vidare redogör hon för hur diskriminering 

kan förekomma genom språkbruk och att ett skapande av den Andre kan härledas ur hur olika 

minoritetsgrupper beskrivs i olika diskurser (ibid. ss. 419-421). 

 

4.4 Normalitet 

Normalitet definieras som kollektiva antaganden och förväntningar på vad som är kulturellt 

önskvärt. Människor i ett samhälle har aldrig samma normer, och normalitet är inte homogent. 

Det finns därav olika normer och det finns avvikelser från dessa normer. Då det finns ett 

flertal kulturer och olika sociala sammanhang i ett samhälle, så skapas ett ständigt prövande 

av normer (Svensson 2007, ss. 18-19).  

 

Normer som utgör normaliteten framstår inte bara som det vanliga, utan också som det som 

socialt eftersträvas. Medvetenhet om normaliteten skapas genom att avvikelser pekas ut och 

gränser dras angående vad som anses vara norm och inte. Det normala, det vill säga 
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normerna, bidrar till att Vi tillskriver andra positioner vilket vidare leder till kategoriseringar. 

I det sociala arbetet leder de avvikelser som synliggjorts, det onormala, exempelvis till 

kategoriseringar såsom "missbrukare", "kriminella" eller "invandrare". Alla passar inte in i 

den rådande normen och diskriminering har sin grund i just normer. Individer som inte tillhör 

normen kan diskrimineras på grund av klasstillhörighet, funktionsnedsättning, etnicitet, ålder, 

sexuell läggning eller kön. Den som inte passar in i normen riskerar även att stereotypiseras 

(Martinsson & Reimers 2014, s. 10-12; Svensson 2007, ss. 20-21) 

 

Fahlgren och Sawyer (2005, s. 97) anser att samhälleliga institutioner är normerande. 

Normaliteten upprätthålls i det svenska samhället genom samhälleliga institutioner och deras 

praxis, exempelvis så avspeglas varje socialarbetares normer i det dagliga arbetet. 

Samhälleliga institutioner och myndigheter anses vara en del av skapandet av 

maktojämlikheter inom ett samhälle genom kollektiva antaganden och förväntningar på vad 

som är kulturellt önskvärt, det vill säga normaliteten. Detta avspeglas vidare i det dagliga 

arbetet. Normer har koppling till makt genom att den sociala praktiken kontinuerligt skapar 

hierarkier som ger upphov till över- och underordningar (Fahlgren & Sawyer 2005, s. 97; 

Svensson 2007, s. 21; Martinsson & Reimers 2014, ss. 22-23). 

 

4.5 Makt 

Axelsson och Qvarsebo (2017) redogör för Foucaults välkända definition av makt: conduire 

des conduites, och på engelska översatt till the conduct of conduct. De menar att den svenska 

översättningen försvåras då begreppen conduire och conduct kan översättas med flera möjliga 

ord. Makten i Foucaults definition förklaras med en verksamhet som styr eller reglerar något 

eller någon. Ordet conduct innebär att leda eller influera, och det som regleras är människors 

uppförande eller beteende. Författarna redogör vidare för Foucaults resonemang om 

disciplinär makt, och hur Foucault beskriver en samhällelig förändring gällande synen på 

övervakning och straff. Medan traditionell historiebeskrivning redogör för en humanisering 

av rättsväsendet under 1700-talet, med mildare straff som följd, så anser Foucault tvärtom, att 

bestraffningen endast tar nya former genom en ökad disciplinär makt i form av statlig kontroll 

och övervakning. Genom den disciplinära makten menar Foucault att en “brottsling” bryter 

mot ett “samhälleligt kontrakt”. Det är därmed inte förbud och straff som gör den disciplinära 

makten effektiv, utan dess normaliserande verkan, det vill säga att individen följer samhällets 

uppsatta normer och regler för att undgå påföljder från samhället (Axelsson & Qvarsebo 

2017, ss. 16, 48).  
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4.5.1 Maktrelationer och strukturer 

Det är vanligt att makt diskuteras i samband med strukturer, i form av exempelvis sexistiska 

och rasistiska strukturer. I dessa relationer finns en tydlig hierarkisk ordning och ett tydligt 

uppe och nere där makten ligger hos exempelvis den hegemoniska mannen i diskurser om 

könsmaktordning, eller hos den vite västerlänningen i diskurser om rasistiska strukturer. 

Strukturerna betraktas som den osynliga maktordning som möjliggör dessa privilegierade 

aktörers dominans av andra. Synen på makt i diskussioner likt dessa syftar till att inta ett 

maktperspektiv och påtala dessa maktstrukturers existens, i ett försök att förhindra dem från 

att fortskrida (Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 126-127).  

 

4.5.2 Språkets makt  

Boréus (2005, ss. 12-23) redogör för hur negativ särbehandling och diskriminering kan 

förekomma genom språkbruk och tydliggör att den negativa särbehandlingen inte behöver 

vara medveten för att klassas som diskriminering.   

 

Diskriminering genom språk förutsätter att grupper delas in i olika kategorier som sedan blir 

befästa i språket och kulturen. När en grupp ständigt separeras och avskiljs från en annan 

grupp påverkas även språket och kulturen i samhället. Detta är en process som skapar ett 

andrafierande av den grupp som ställs i relation till majoritetsgruppen och som således 

accepteras och tar fäste i den allmänna diskussionen. Makten ligger hos den ena gruppen som 

har rätten att benämna, indela och definiera på ett sätt som slår igenom språk och kultur 

medan de Andra inte har motsvarande makt. Det är gruppen med makt som har möjlighet att 

“välja ut” vad de uppfattar skiljer Vi från Dom och på så sätt kategorisera utifrån dessa 

särskiljande egenskaper. Vad som anses särskilja är ofta det som markeras i språket medan 

normalitetskategorin sällan uppmärksammas och förblir därmed omarkerad. Boréus redogör 

för olika sätt att göra språkliga markeringar bland annat genom tillägg till ord, exempelvis en 

kvinnlig pilot (Boréus 2005, ss 12-23). I denna studie är detta sätt, att göra språkliga 

markeringar genom tillägg av ord, tydligt i och med benämningen ensamkommande barn.  

 

Boréus (2005, s. 28) redogör för olika former av språklig diskriminering. En av dessa är 

nedvärdering vilken Boréus (2005) beskriver är den mest uppenbara formen av språklig 
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diskriminering, där den andra gruppen, som inte är Vi framställs som underlägsna Oss. 

Gruppen kan tillskrivas negativa egenskaper eller beskrivas på ett nedvärderande sätt genom 

att exempelvis beskrivas som en börda för samhället. Denna form av språklig diskriminering 

handlar om värderande generaliseringar om en hel grupp av människor och gruppen beskrivs 

således som homogen. Boréus beskriver även hur vissa grupper ständigt förknippas med 

negativt värderade samhällsfenomen, men tenderar att vara osynliga i neutrala och positiva 

sammanhang (ibid. ss. 33-34, 41). 

 

En annan form av språklig diskriminering är objektifiering, vilket innebär att en människa 

behandlas som om hen vore ett ting eller en sak. Boréus (2005) redogör för ett exempel genom 

citatet “Sverige behöver fler invandrare, inte färre. Därför ska vi bedriva en human 

flyktingpolitik och även öppna för arbetskraftsinvandring”. Detta citat visar att skäl för att ge 

flyktingar asyl är för att tillfredsställa ett svenskt behov, inte för att flyende människor faktiskt 

behöver skydd. Objektifieringen blir diskriminerande då det finns en ojämn maktrelation då 

endast den ena parten har möjlighet att objektifiera den andra på ett, för den ena parten, 

ofördelaktigt sätt (Boréus 2005, ss. 42-44). Objektifiering kan ses som ett sätt att 

avhumanisera en människa. 

 

Begreppen kulturalisering, othering, normalitet samt makt används i studien för att förstå 

socialtjänstens bedömningar, och de skillnader som framkommer i de LVU-utredningar som 

studien studerar. Begreppen hjälper oss att identifiera: strukturell diskriminering, rasism samt 

särskillnader mellan de studerade grupperna. Begreppen kan dessutom bidra till en förståelse 

till varför dessa fenomen förekommer. Begrepp som kultur, etnicitet och invandrarskap är ofta 

förknippade med sociala problem och det postkoloniala perspektivet studerar hur 

maktprocesser med kopplingar till dessa fenomen upprätthålls och reproduceras (Wikström 

2013, ss. 320-322). 

 

5. Metod och metodologiska överväganden  

I detta avsnitt presenteras, - och motiveras valet av forskningsansats. Därefter redogörs förs 

studiens genomförande och urvalsprocess. Vidare förs en forskningsetisk diskussion och en 

redogörelse för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis presenteras 

arbetsfördelningen.  
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5.1 Kvalitativ metod 

Arbetets kvalitativa ansats vilar på en hermeneutisk grund som handlar om att tolka och förstå 

(Widén 2015, s.178). Då vi intresserat oss för hur människor tolkar och konstruerar 

verkligheten, och eftersom vi undersökt skillnader i socialsekreterares tolkningar och 

beskrivningar i utredningar, ansågs en kvalitativ ansats vara till hjälp för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Eftersom socialsekreterares beskrivningar, och val av språkbruk 

studerats, och då vår studie består av tolkningar för att kunna analysera materialet, var den 

kvalitativa ansatsen användbar då tolkning och uppfattning om den sociala verkligheten är 

centralt i denna forskningsansats (Bryman 2011, s. 40).  

 

5.2 Kvalitativ textanalys  

Då studien undersökt färdiga dokument, LVU-utredningar, ansågs en kvalitativ textanalys 

vara en lämplig metod för att analysera materialet. Syftet med en textanalys är att med texter 

som utgångspunkt undersöka och analysera olika sociala problem och samhällsfenomen. 

Genom en textanalys kan bakomliggande teman i studiens valda empiri undersökas och 

analyseras (Widén 2015, s. 176-177; Bryman 2011, s. 505). 

 

Tolkning är en central del i en textanalys oavsett vilken metod som väljs för att analysera 

texten. Bearbetning av en text påverkas av vilken förförståelse som finns för det sociala 

sammanhanget, för avsändaren- och för mottagaren av texten (Bergström & Boréus 2012, ss. 

32-33). Den kvalitativa textanalysen utgår från tre olika dimensioner vid valet av hur en text 

ska tolkas. I den första dimensionen studeras upphovsmannen till texten och frågor om 

aktörernas (textförfattarnas) betydelse för texten. Den andra dimensionen innebär fokus på 

textens form och innehåll, det språkliga och innehållsmässiga ligger i fokus för analysen. Den 

tredje dimensionen innebär att undersöka och tolka vilken innebörd texten får i relation till ett 

sammanhang utanför själva texten, alltså dess påverkan i samhället (Widén 2015, ss. 178-

179). Denna studie har utgått från samtliga dimensioner som presenterats ovan.     

 

Boréus (2015) beskriver hur texter inom samhällsvetenskapen i första hand studeras för att 

förstå någonting i samhället som texten ger uttryck för, och inte för att studera texten som 

sådan. Arbetet med en text handlar därmed i hög grad om kontextualisering vilket har olika 

stor betydelse i olika analystraditioner (Boréus 2015, s. 175). 

 

Den hermeneutiska ansatsen valdes då vi studerat språkets utformning och innehåll, men 
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också dess underliggande betydelse, för att finna en djupare betydelse i data (Lundman & 

Hällgren Granheim 2017, ss. 219-220). Det hermeneutiska synsättet ser omvärlden som 

komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv (Lundman & Hällgren Granheim 2017, 

s. 220), vilket är ett angreppssätt som präglar hela vår studie. Vi har i detta arbete valt att 

arbeta med en textanalys som Lundman och Hällgren Granheim (2017, ss. 221- 222) kallar 

kvalitativ innehållsanalys eftersom kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att beskriva 

variationer genom att identifiera mönster i textinnehållet. Skillnader och likheter uttrycks i 

kategorier och teman. I varje text finns ett manifest-, och ett latent innehåll där det manifesta 

handlar om det mer konkreta och textnära innehållet och det latenta handlar om textens 

underliggande budskap, det vill säga, det som sägs mellan raderna. Författarna redogör för hur 

en alltför manifest, det vill säga textnära analys, riskerar att förlora helheten. De anför vidare 

att en högre grad av abstraktion och tolkning underlättar vid tematisering då tolkning ökar 

förutsättningarna för att se sammanhang och mönster (ibid. ss. 221- 222). Denna studie 

kommer analysera både det manifesta innehållet, genom att analysera språket och 

utredningarnas utformning, men också det latenta, det tolkningsbara innehållet.     

 

Lundman och Hällgren Granheim (2017) redogör för kontextens betydelse vid skapandet av 

kategorier och teman. När texter tolkas påverkas resultatet av den kontextuella förståelsen 

(ibid. s. 221). I denna studie har materialet utformats i en myndighetskontext där förståelse för 

lagtexters utformning och socialtjänstens arbete med ensamkommande barn varit av vikt. 

Därför har studiens teoretiska inramning och tidigare forskning stor betydelse för studiens 

fynd och resultat.  

 

Denk (2012, s. 11) redogör för en komparativ analysmetod vilket i denna studie hade kunnat 

möjliggöra en analys av likheter eller skillnader gällande hur olika beskrivningar förhåller sig 

till varandra. Det skulle kunna vara en användbar metod vid en renodlad jämförande studie. 

Med denna studie vill vi dock belysa hur ensamkommande pojkar behandlas av socialtjänsten 

i samband med tvångsvård. För att göra det undersöks hur socialtjänsten formulerar sig, 

redogör för- och motiverar LVU-utredningar. För att möjliggöra detta krävs en referensgrupp 

att förhålla sig till, det vill säga, i detta fall, svenskfödda pojkar. En kvalitativ innehållsanalys 

kan bidra med en större vidd och möjliggör en undersökning av alla dessa olika aspekter. En 

komparativ analysmetod kräver en omfattande jämförelse och är därmed tidskrävande om alla 

dessa aspekter ska kunna jämföras. Risken finns då att materialet endast analyseras ytligt och 

att det underliggande tolkningarna förbises. Vi förespråkar en kvalitativ innehållsanalys då 
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kombinationen av latent och manifest material, utifrån våra förutsättningar, kan möjliggöra en 

djupare analys. 

 

5.3 Genomförande  

I analysen inspirerades vi av Graneheim och Lundmans (2004, ss. 107-109) kodningsmodell 

vilket genomförs i flera steg. Inledningsvis skapades en översikt av materialet, vi läste igenom 

allt material utan att göra anteckningar. Vid den andra läsningen skapade vi domäner genom 

att summera och dela upp större stycken i utredningarna. En domän är mindre delar av en 

större text och utgör en grov struktur av texten som kan identifieras med låg grad av tolkning 

(Lundman & Hällgren Granheim 2017, ss. 224-226). Utifrån dessa domäner skapades korta 

sammanfattningar, så kallade meningsenheter. En meningsenhet kan utgöras av ord, meningar 

och stycken. För stora meningsenheter kan vara svårhanterliga då de kan innehålla fler 

betydelser, därav kondenserades och abstraherades meningsenheterna. Kondensering är en 

process där texten kortas ner och görs därmed mer lätthanterlig. Den kondenserade texten 

abstraherades genom att förses med koder som sedan sammanställdes till teman. Dessa teman 

kan vidare utgöra flera underteman (Lundman & Hällgren Granheim 2017, ss. 224-226). Vi 

valde att enskilt koda samma textrader var för sig och sedan jämföra våra tolkningar med 

varandra för att säkerställa att koderna inte tolkats på olika sätt. Kodningen resulterade i 

följande teman: Tecken på särskiljande, Kulturella skillnader utifrån en svensk måttstock och 

Den svenska diagnosen. Nedan presenteras ett exempel på hur ovanstående process har gått 

till. 

 

Figur 1. Exempel på hur koder identifierats 

Summering/Domän Meningsenhet Koder 

x är en ensamkommande pojke på 16 år som kommer 

från x-land. Under år 2015 kom x till Sverige. Han 

kom ensam till Sverige utan legal vårdnadshavare då 

familjen är kvar i hemlandet. 

Inleder utredning med 

ursprung samt att x är 

ensamkommande.  

Ursprung 

x har svårigheter med hur han borde uppföra sig, x 

har har svårigheter att tolka situationer och andra. 

Han upplevs “yvig” i sitt sätt att kommunicera och 

gestikulerar mycket.  

Upplevs “yvig” och 

gestikulerar mycket.  

Normbrytande 
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Figur 2. Exempel på hur teman skapats 

 

Koder Normbrytande Ursprung 

Tema  

 

 

 

Undertema Svenska normer Utredningens utformning 

 

 

5.4 Urvalsprocess 

Utifrån studiens syfte gjordes ett så kallat målinriktat urval. Det innebär att de utvalda 

dokumenten har direkt anknytning till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 

434). Fyra domstolar i fyra större städer kontaktades för att skapa en så stor spridning som 

möjligt utifrån studiens kriterier. Kriterierna är LVU-utredningar gällande pojkar mellan 15-

18 år där omhändertagandet grundats i 3 § LVU. En målförteckning på avgjorda LVU-

ärenden från år 2015 till år 2017 begärdes ut från vardera domstol. Utifrån målförteckningen 

valdes de tjugo första domarna ut som överensstämde med studiens kriterier gällande lagrum, 

det vill säga 3 § LVU. När domarna mottagits kunde kön, ålder och huruvida barnen var 

ensamkommande barn eller ej, fastställas.   

 

Studien fokuserar på socialtjänstens arbete med ensamkommande pojkar. För att kunna 

studera dem har en referensgrupp varit nödvändig för att kunna jämföra studiens resultat.  

Därmed gjordes ett jämnt fördelat urval av ensamkommande pojkar, och referensgruppen 

svenskfödda pojkar i inhämtningen av utredningar. Av alla domar som mottagits valdes, från 

vardera domstol, de sex första användbara domarna ut, utifrån studiens kriterier gällande ålder 

och kön, från vardera grupp. När domarna valts ut kontaktades vardera domstol igen, och 

LVU-utredningarna till dessa domar begärdes ut.   

 

Utredningarna sekretessprövades av domstolarna och sexton utredningar, fem från en 

förvaltningsrätt och elva från en kammarrätt, var användbara i studien då dessa var kompletta. 

    
   Tecken på särskiljande 
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Resterande utredningar var så pass sekretessmarkerade att de ej kunde studeras. Studiens 

empiri resulterade slutligen i alla kompletta utredningar som kommit oss tillhanda vilket 

resulterade i en fördelning av sju utredningar gällande pojkar som anlänt till Sverige utan 

vårdnadshavare, respektive nio utredningar gällande svenskfödda pojkar. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån de forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet (2002) och de 

forskningskodex som upprättats för att skydda individen, har flera etiska överväganden 

beaktats inför denna studie. De principer som studien förhåller sig till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 8, 

Vetenskapsrådet 2017, ss. 13-16). 

 

Då denna studie behandlat känsligt material avidentifierades alla personliga uppgifter innan 

studien påbörjades. Det inhämtade materialet har sekretessprövats, och ett förbehåll om 

sekretess, att materialet enbart används i studiens syfte, har samlats in. Materialet har 

förvarats otillgängligt för obehöriga och efter studiens slutförande har materialet förstörts. 

Studien har således kunnat förhålla sig till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Samtyckeskravet och informationskravet är svåra att förhålla sig till i studien då det är 

dokument som studerats och samtycke därmed inte kunnat inhämtas. Samtyckeskravet bidrar 

med svårigheter när det är textmaterial som studeras, dock behöver forskaren förhålla sig till 

kravet ändå (Davis & Sutton 2011, ss. 164-165). Det empiriska materialet är inte offentliga 

handlingar men har sekretessprövats av en domstol. Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste 

bedömning göras från fall till fall när uppgifter ska inhämtas från exempelvis 

myndighetsregister, myndighetens tillstånd är dock en förutsättning (ibid. s. 8). Genom 

domstolens sekretessprövning och beslutet om förbehåll, har tillstånd från myndigheten 

mottagits. Domstolen har på vår förfrågan även avidentifierat pojkarna i utredningarna för att 

de ska skyddas under hela studiens gång.  

 

En annan etisk aspekt är att studien kan tänkas bidra till kategorisering av en redan utsatt 

klientgrupp, då ensamkommande barn separeras från svenskfödda barn. Att barnen dessutom, 

i studien, benämns som en utsatt grupp riskerar att öka stigmatiseringen av gruppen (Holme & 

Solvang 1997, s. 241). Swärd (1999) diskuterar flera etiska dilemman gällande forskning om 
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utsatta grupper. Han anför att valet av perspektiv spelar stor roll för vilka konsekvenser en 

studie kan få beroende på om det valda perspektivet genererar att samhället eller den enskilde 

bär skulden till ett problem. Om en studie väljer att titta på personliga förhållanden hos en 

individ i en utsatt situation är det troligt att tecken på personlig svaghet kommer att lyftas 

fram i analysen. Är det istället det sociala problemet på en strukturell nivå som studeras 

kommer fokus troligen att hamna på socioekonomiska förhållanden som existerar utanför dem 

som drabbats av det sociala problemet. Slutsatsen är att var vi lägger tyngdpunkten i en studie 

kommer att påverka studiens resultat (ibid. ss. 172-183).  

 

Med tanke på dessa pojkars utsatthet är det viktigt att studera hur de behandlas av svenska 

myndigheter, för att kunna upptäcka och påtala brister, och därmed kunna förändra den utsatta 

gruppens livssituation, och i förlängningen även samhället. Med denna studie beaktas 

ungdomarnas perspektiv då den myndighet, i detta fall socialtjänsten, som har rätt att utöva 

makt över dem granskas. Swärd (1999) problematiserar hur vi kan forska om människor som 

befinner sig i en utsatt situation och frågar sig hur vi kan tränga igenom myter och 

föreställningar som ofta omger marginaliserade grupper. Han betonar att definitioner och 

benämningar av olika grupper och olika sociala problem är viktiga att fundera över då olika 

begrepp styr våra tankar i specifika riktningar, i dessa sammanhang får ofta en hel grupp bära 

egenskaper som egentligen bara gäller några få. Han anför vidare vikten av att noga överväga 

hur vi ska handskas med begrepp som är intecknade av ideologiska föreställningar då det är 

lätt att ta med sig dessa föreställningar in i utgångspunkterna för våra undersökningar (ibid. 

ss. 172-183). Detta är något som vi i denna studie har resonerat kring då vi bär med oss en 

föreställning om hur ensamkommande barn som grupp behandlas på strukturell nivå. Vi har 

därmed lagt stor vikt vid att analysera vårt material på ett ärligt och trovärdigt sätt genom att 

lyfta samtliga resultat, oavsett om de varit förenliga eller ej med de tankar vi inledningsvis 

haft om studiens resultat. 

 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011, s. 352) redogör för hur tillförlitlighet och trovärdighet är användbara begrepp 

för kvalitativa forskare. Genom begreppen kan man visa på studiens trovärdighet och även 

utveckla kriterier för bedömningen av forskningen. Att skapa trovärdighet och tillförlitlighet i 

en studies resultat innebär bland annat att man utför studien i enlighet med de regler som 

finns, redogör för studiens tillvägagångssätt samt reflektioner kring processen under studiens 
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gång (Bryman 2011, ss. 352-355). Vi har genomgående reflekterat och diskuterat tillsammans 

gällande studiens genomförande och tillvägagångssätt för att skapa så hög trovärdighet som 

möjligt. Trovärdigheten i denna studies resultat och genomförande kan bedömas med hjälp av 

analysverktygen, de valda begreppen och teorin som styrker studiens resonemang. 

Om studien hade omfattat flera utredningar hade trovärdigheten ökat då studien hade kunnat 

bli mer representativt (Allwood 2004, s. 21). Då studien endast omfattar ett fåtal utredningar 

kan inga större empiriska generella slutsatser dras av studiens resultat. Resultatet är mer av 

teoretisk karaktär men är likväl viktigt att belysa och uppmärksamma då samma resultat kan 

tänkas visas även i en större studie. Tillförlitligheten har i studien ökat genom att vi 

genomgående i studien noga beskrivit hur LVU-utredningarna kommit oss tillhanda, vem som 

skrivit utredningarna, hur urvalsprocessen gått till väga samt valet av analysprocessen.  

5.7 Intern arbetsfördelning 

Vi har genomgående under studien samarbetat med insamling av material. Vi har båda varit 

lika delaktiga i skrivprocessen för att skapa en röd tråd i textens utformning. Vi står båda 

bakom de idéer och analyser som ligger till grund för studien. Vi har under studiens gång 

arbetat tillsammans för att skapa möjlighet att diskutera och reflektera över arbetsgången.  

 

6. Resultat och analys 

I nedanstående del presenteras resultatet av empirin utifrån de teman som framtagits genom 

kodningen. Kodningen resulterade i följande teman: Tecken på särskiljande, Kulturella 

skillnader utifrån en svensk måttstock och Den svenska diagnosen. Resultatet i varje tema 

delas in i de underrubriker som framkommit i kodningsprocessen. Varje tema avslutas med en 

sammanfattande analys med stöd av studiens presenterade forskning och teoretiska 

utgångspunkter.  

 

6.1 Tecken på särskiljande 

Ett mönster som tydligt framträder i det insamlade materialet är att motiveringarna till 

behovet av vård ofta ser olika ut för de två studerade grupperna. Nedan redogörs för olika 

underteman som framträder i materialet och avslutningsvis analyseras det presenterade 

resultatet. 
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6.1.1 Svenska normer 

I utredningarna som studerats framkommer att socialsekreterare oftare tenderar att diskutera 

normbrytande beteende i utredningarna av de ensamkommande pojkarna. Ett tydligt tema 

som framträder handlar om förväntningar från omgivningen på att personen ska bete sig efter 

regler och normer. Följande citat speglar denna förväntan: 

 

 

Utredningen visar att X under lång tid har uppvisat ett normbrytande 

beteende där han motsätter sig vuxnas och samhällets regler och gör som han 

själv vill. […] X har ett behov av att tillrättavisa sig efter de regler och 

normer som finns i samhället och att uttrycka sina känslor, missnöje och 

protester på ett sätt som inte skadar andra och honom själv. […] Bedömning 

görs att X befinner sig i spiral av olika risker som har eskalerat över tid i 

form av socialt belastad bakgrund, bruk av alkohol och narkotika, 

normbrytande - och utåtagerande beteende och att han inte tillrättavisar sig 

efter vuxnas och samhällets regler.  

 

Ett stort fokus i utredningarna handlar om att pojkarna inte följer regler på sina boenden och 

att de ofta lämnar boendet utan godtagbara skäl, enligt boendets personal. Ett annat fokus 

riktas mot hur pojkarna konverserar och hur de kroppsligt uppträder i konversationer. 

Begrepp som lyfts upp flera gånger är “gestikulerar yvigt” och “pratar hetsigt” vilket 

framtonas som negativt och icke-normativt.  

 

I samtal med personal från XX framkommer att X är yvig i sitt sätt att 

kommunicera. Han har inte gått till fysiska handlingar, men han gestikulerar 

vilt med händerna när han pratar.  

 

Hur de sköter sin personliga hygien och hur de klarar av dagliga rutiner och hushållssysslor är 

också något som betonas i dessa utredningar men som får begränsat utrymme i de 

svenskfödda pojkarnas utredningar. Följande citat är från en ensamkommande pojkes 

utredning: 

 

X klarar inte av sina vardagliga sysslor i hushållet och behöver mycket hjälp. 

Han väntar länge med att städa, men när det är välstädat är han noga med att 
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visa upp sitt rum [...] Han tar större ansvar för matlagning och klarar av att 

laga enklare maträtter. 

 

Endast en av de svenskfödda pojkarnas utredningar innefattar resonemang gällande 

vardagsrutiner men detta diskuteras utifrån hans begränsningar på grund av hans autism. 

Diskussion om hushållskunskaper förekommer inte i de svenskfödda pojkarnas utredningar. 

Att så stort utrymme läggs vid dessa hushållskunskaper kan tyckas märkligt då utredningen 

ämnar att belysa det beteende som förorsakat beslutet om tvångsomhändertagande.  

Ett annat mönster som framträder är en skillnad i tydlighet gällande hur LVU-besluten 

formuleras utifrån lagens rekvisit. Det går att urskilja skillnader gällande hur pojkarnas 

beteenden motiveras utifrån begreppen socialt nedbrytande beteende, vilket är vanligt 

förekommande i de svenskfödda pojkarnas utredningar, medan utredningarna av de 

ensamkommande pojkarna oftare diskuteras utifrån normbrytande beteende. Motiveringarna 

till tvångsomhändertagandet för de svenskfödda pojkarnas utredningar framträder som tydliga 

och väl grundade i de kriterier som lagrummet innefattar. Begreppet socialt nedbrytande 

beteende används och motiveras med kriminella handlingar, eller missbruk som grund, i alla 

utredningar utom i en. Följande citat är utdrag från en utredning av en svenskfödd pojke: 

 

Utredaren bedömer att X har ett högriskbeteende som måste brytas och att 

det för X:s framtida hälsa och utveckling finns ett behov av omfattande 

insatser. [...] X behöver konsekventa gränser för att bryta ett beteende där 

våld, droger har blivit en normalitet för honom. [...] X uppvisar ett socialt 

nedbrytande beteende som innebär att hans hälsa och utveckling påtagligt 

riskerar att skadas, om han inte får den vården han behöver. 

 

Flertalet av utredningarna av de svenskfödda pojkarna motiveras likt ovanstående exempel. I 

utredningarna för de ensamkommande pojkarna är motiveringarna till LVU-besluten lite mer 

“svävande”. Begreppet socialt nedbrytande beteende är endast förekommande i ett fåtal av 

motiveringarna och kriterierna som måste uppfyllas för ett LVU är inte lika tydligt utskrivna. 

För att förklara vad vi menar med svävande motiveringar följer ett citat för att exemplifiera 

hur utredningarna i dessa fall motiveras: 

 

X har svårt att förhålla sig till de uppsatta reglerna, som finns inom HVB 

verksamheten, att han istället går sin egen väg utan att tänka på vilka 

konsekvenser det kan ge. […] Kommunens uppgift är att hitta en vårdform 
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som är gynnsam för X:s utveckling. Trots att X har bott inom en HVB 

verksamhet med extra insatser så märks det tydligt att hans utveckling är 

klart ogynnsam. Utredaren bedömer att befintlig vårdform inte är tillräcklig i 

nuläget. Det finns för många frågetecken kring X och hans beteende som 

omöjliggör en utredning kring hans egentliga behov. (LVU avslås i 

förvaltningsrätten). 

 

I det tidigare citatet från den svenskfödda pojken skrivs kriterierna för LVU tydligt ut genom 

att pojkens socialt nedbrytande beteende definieras och vårdbehovet tydliggörs. Ovanstående 

citat visar på en otydlighet gällande på vilket sätt pojken avviker från samhällets 

grundläggande normer. Pojkens förhållande till regler diskuteras samt att pojkens utveckling 

bedöms ogynnsam, men något mer konkret framkommer inte i hela motiveringen. Liknande 

svårigheter att urskilja de faktiska grunderna för LVU beslutet exemplifieras nedan: 

 

Den unges självdestruktiva och utåtagerande beteende medför påtaglig risk för 

att hans hälsa eller utveckling kan skadas. Den erfarenhet som finns om den 

unges beteende med inslag av hot och misshandel, är såvitt socialtjänsten kan 

bedöma, något som med stor sannolikhet kan eskalera ytterligare […] De 

starka misstankarna om bruket av narkotiska preparat medför att det finns 

anledning att befara en mer allvarlig missbrukssituation. Utifrån dessa 

omständigheter är det sannolikt att det finns behov med stöd av LVU. (LVU 

avslås i förvaltningsrätten). 

 

Det som är en utmärkande skillnad är hur de svenskfödda pojkarnas utredningar är 

formulerade med kriterierna för LVU som grund för bedömningen. Bedömningarna i 

utredningarna av de ensamkommande pojkarna är mer öppna för tolkning och inte lika tydliga 

med vad i ungdomens beteende som ligger till grund för beslutet att ta ett LVU. Noterbart är 

att av de utredningar som inhämtats för denna studie har alla LVU-beslut, det vill säga alla 

nio, för de svenskfödda pojkarna också bifallits av rätten, medan två av de åtta utredningarna 

på de ensamkommande pojkarna fått avslag i rätten då LVU-kriterierna ej bedömts uppfyllda. 

Noterbart är även att fyra utredningar som begärts ut från förvaltningsrätten på de 

ensamkommande pojkarna ej var möjliga att få ut på grund av att LVU-ansökan återkallats av 

socialnämnden och utredningarna därmed aldrig kommit rätten till handa. 
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6.1.2 Fostransbehov 

Ett närliggande tema som finns i materialet handlar om motiveringen om att de 

ensamkommande pojkarna behöver “fostras”. Utmärkande i formuleringarna av de 

ensamkommande pojkarna jämfört med de svenskfödda pojkarna är formuleringarna som 

“regler och normer” och “tillrättavisar sig efter vuxnas och samhällets regler”. Detta 

återspeglas i socialsekreterarnas analyser då det i de svenskfödda pojkarnas utredningar inte 

diskuteras att de behöver tillrättavisas efter samhällets eller vuxnas regler trots att de begår 

samma typer av kriminella handlingar som de ensamkommande pojkarna gör. I utredningarna 

går det även att urskilja olika stort fokus på vad som är pojkarnas behov. I de svenskfödda 

pojkarnas utredningar skrivs bland annat att en pojke behöver följande: 

 

Behandling för att stärka sin självbild, öka sitt självförtroende, träna socialt 

samspel, samt bryta negativa attityder för att reparera de skador han redan 

åsamkats och förhindra en ytterligare negativ utveckling. 

 

I en annan svenskfödd pojkes utredning beskriver socialsekreteraren hur pojken har bristande 

insikt i att han utvecklat ett missbruk och behöver stöd i att komma till insikt med detta, samt 

att pojken behöver få stöd i sitt mående. I utredningarna av de ensamkommande pojkarna 

diskuteras istället hur pojkarna är i behov av tydlig struktur, skyddande ramar samt stöd av 

vuxna för att bryta en negativ utveckling. Det går därmed att urskilja ett skiftande fokus där de 

svenskfödda pojkarna bedöms vara i behov av stöd och behandling för att få hjälp, medan de 

ensamkommande pojkarna behöver lära sig om regler och struktur. 

 

Vid inläsning av socialtjänstens analys och motivering till LVU-besluten går även att urskilja 

vissa olikheter gällande hur behovet av stöd och hjälp betonas för de olika grupperna. I alla 

utredningar på de svenskfödda pojkarna går att urskilja att LVU motiveras med att pojken är i 

behov av stöd och hjälp på olika sätt: 

 

X bedöms vara i behov av vård och stöd för att bli drogfri och upprätta en 

välfungerande och stabil vardag. 

 

Ett annat exempel på en formulering med liknande motivering gällande vårdbehovet beskrivs 

enligt följande: 
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X måste stoppas i dessa kriminella handlingar vilket han inte klarar av på egen hand utan 

behöver hjälp för att klara av det. 

 

Meningar likt dessa visar på att socialsekreteraren ser ett hjälpbehov hos de svenskfödda 

pojkarna och bedömer att de under ett tvångsomhändertagande kan få den hjälp de behöver för 

att exempelvis ta sig ur sitt missbruk eller bryta sin kriminalitet. De risker som beskrivs i 

dessa utredningar om vård ej ges är bland annat “risk att få stora svårigheter till ett socialt 

värdigt liv”, och “risk för att ej kunna skapa sig möjlighet till en framtid”. 

 

Utredningarna av de ensamkommande pojkarna visar inte på samma betoning i 

formuleringarna gällande pojkarnas behov av stöd och hjälp. Endast fyra av utredningarna 

beskrivs utifrån ett behov av stöd och behandling likt formuleringarna på de svenskfödda 

pojkarna men två av dessa skiljer sig märkbart genom formuleringen av riskerna. Den ena 

pojken bedöms vara i behov av hjälp med att bryta sitt destruktiva beteende, då pojkens 

mående och förmåga att integreras i det nya samhället kan påverkas negativt. Den andra 

pojken bedöms inte vara i behov av stöd utan vara i behov av att tillrättavisa sig efter de 

regler och normer som finns i samhället. Pojkens problematik, i detta fall bristande skolgång, 

bedöms vara en riskfaktor utifrån pojkens möjlighet att integreras i samhället och bli 

självförsörjande. 

 

De svenskfödda pojkarnas behov beskrivs alltså utifrån termer av stöd och hjälp medan de 

ensamkommande pojkarnas vårdbehov snarare diskuteras utifrån en risk för att pojkarna utan 

vård riskerar att inte integreras och bli självförsörjande. Att riskerna i de svenska pojkarna 

utredningarna diskuteras utifrån termer som socialt värdigt liv och skapa sig möjlighet till en 

framtid medan de ensamkommande pojkarnas risker diskuteras i termer som integreras i det 

nya samhället och integreras och bli självförsörjande är betydande skillnader. För de svenska 

pojkarna borde det vara lika viktigt att integreras i samhället och bli självförsörjande likväl 

som de för de ensamkommande pojkarna borde vara lika viktigt att leva ett socialt värdigt liv 

och få möjlighet att skapa sig en framtid. 

 

6.1.3 Utredningens utformning 

Ett mönster som framträder vid analysen av det insamlade materialet är att det också finns 

skillnader i utredningarnas utformning mellan grupperna. Utredningarna visar på olika 

strukturer och upplägg och det visar sig vara en skillnad på vart fokuset i utredningen ligger. I 
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samtliga utredningar av de ensamkommande pojkarna inleds hela utredningen med en 

summering av pojkarnas bakgrund. Det faktum att samtliga var ensamkommande är det som 

berättas först. Som en följd av det beskrivs det ofta hur gamla pojkarna är och vilket land de 

kom från. Flertalet utredningar beskriver även att pojkarna anlänt till Sverige utan legal 

vårdnadshavare. I de svenskfödda pojkarnas utredningar ligger det inledandet fokuset på helt 

andra aspekter. Utredningarna beskriver oftast pojkarnas problematik inledningsvis. 

Utredningarna har ett större fokus i inledningen på händelser och anledningar till själva 

utredningen och inte på pojkarnas bakgrund. Nedan följer ett av många citat från den allra 

första meningen i en utredning för en ensamkommande pojke, där fokuset är på ursprung: 

 

X är 15 år och kom från X-land till Sverige under 2014 som 

ensamkommande flyktingbarn. Han vistas i Sverige utan legal 

vårdnadshavare. 

 

Resterande utredningar gällande ensamkommande pojkar beskrivs alla likt det ovanstående 

citatet. Beskrivningarna i samtliga utredningar gjorda av de svenskfödda pojkarna 

exemplifieras med nedanstående citatet där anledningen till utredningen beskrivs i första 

meningen: 

 

X är en kille på 16 år. X har ett missbruk av cannabis och har missbrukat 

Tramadol. 

 

Skillnaderna blir här tydliga. De ensamkommande pojkarna kategoriseras direkt med den allra 

första meningen som just ensamkommande. De svenskfödda pojkarnas utredningar inleds 

samtliga med orsaken till varför utredningen inleds. Nästintill samtliga utredningar gällande 

ensamkommande pojkar har inletts på grund av misstankar om missbruk, kriminalitet eller 

annan problematik, men ingen av dessa orsaker nämns inledningsvis som i de svenskfödda 

pojkarnas utredningar. 

 

6.1.4 Sammanfattande analys av temat Tecken på särskiljande 

Resultatet visar på en skillnad gällande hur socialsekreterare ser på pojkarnas beteende utifrån 

samhälleliga normer där endast de ensamkommande pojkarnas normbrytande beteenden 

beskrivs utifrån en oförmåga att ta till sig normer och regler, samt en ovilja att lyda vuxna. De 

normer som utgör det som anses vara normalitet är det som i samhället eftersträvas. Ett 
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medvetande om det som anses normalt skapas genom att något som anses avvikande pekas ut 

och synliggörs (Martinsson & Reimers 2014, s. 10-12; Svensson 2007, ss. 20-21). Den 

förväntan som beskrivs i resultatet på att de ensamkommande pojkarna ska bete sig efter 

rådande normer och regler, kan förstås utifrån ovanstående resonemang då det är det 

normativa som eftersträvas, även om det icke-normativa inte är detsamma som otillåtet. I 

utredningarna beskrivs dock aldrig vad som är norm eller vad som är normbrytande.  

Att de svenskfödda pojkarnas normbrytande beteenden inte diskuteras i samma termer som de 

ensamkommande pojkarna, det vill säga att de inte diskuteras utifrån en oförmåga att ta till sig 

normer och regler, samt en ovilja att lyda vuxna, visar på att socialsekreterare inte bedömer 

pojkarnas beteende utifrån samma förutsättningar. Utifrån Habels (2008, ss. 11-12) 

resonemang om den svenska exceptionalismen samt utifrån Ålunds (2011, ss. 47-49) gällande 

kulturell stereotypifiering, kan det tänkas att socialsekreterarna i dessa fall har en tanke av att 

pojkarna från andra kulturer inte känner till vilka regler som finns i det land de nu har kommit 

till, och att de därför behöver “lära sig” dessa och “lära sig” att tillrättavisa sig efter vad vuxna 

säger. För de svenskfödda pojkarna förs ingen diskussion om att de behöver “lära sig” regler 

och normer i samhället. Det kan därmed tänkas att socialsekreteraren har en bild av att 

svenskar vet vilka regler och normer som gäller per automatik enbart för att de är födda i 

landet. Det kan även tänkas att socialsekreterare har en bild av svenskar som i grunden felfria, 

och därmed förbiser eventuella normbrytande beteenden.  

 

Vidare framkommer att fokus i utredningarna av de ensamkommande pojkarna hamnar på hur 

pojkarna konverserar och kroppsligt uppträder, vilket framställs som icke-normativt. Utifrån 

Boréus (2005, ss 12-23) resonemang om språkets makt och asymmetriskt maktfördelning blir 

det här tydligt att socialsekreteraren besitter maktpositionen och har makten att definiera vad 

som skiljer sig från det som betraktas normativt. Ett yvigt gestikulerande och hetsigt prat 

bedöms utmärkande och får därmed språkligt utrymme i texten för de ensamkommande 

pojkarna. Som Boréus beskriver förblir majoritetskategorin, alltså de svenska pojkarnas 

uppträdande, omarkerat och odefinierat. Vidare kan socialsekreterarnas användning av ordet 

legal vårdnadshavare kopplas till Boréus (2005, ss. 12-23) resonemang om språklig 

diskriminering och språkliga markeringar. Genom att välja att lägga till ord, som exempelvis 

legal, kan det öppna upp för tolkningar som i detta fall associeras med något olagligt.  

 

Ålund (2002, s. 295) redogör för begreppet kulturalisering och beskriver hur kulturalisering 

bygger på en essentialistisk syn på vad som är kultur, att det är någonting givet och 
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oföränderligt. Detta skapar generaliserande bilder av hur människor bör vara och bör bete sig, 

och kategoriseringar skapas utifrån människans kulturella bakgrund. Utifrån detta resonemang 

kan socialsekreteraren tänkas ha skapat sig en generaliserande bild av de ensamkommande 

pojkarna, enbart grundat på deras etniska ursprung. Att socialsekreteraren då lägger stor vikt 

vid att pojkarna måste lära sig om hushållssysslor och vardagliga rutiner kan grunda sig i en 

föreställning av att dessa pojkar inte besitter dessa kunskaper på grund av att de kommer från 

ett annat land, och dessa kunskaper därför måste “undersökas”. De svenskfödda pojkarna kan 

tänkas bedömas redan besitta dessa kunskaper på grund av att de är födda i samma kulturella 

kontext som socialsekreteraren verkar i. Dessa kunskaper bedöms således inte behöva 

undersökas och fokus kan riktas på vilka individuella behov pojken faktiskt är i behov av. Då 

det av resultatet framkommer att dessa “hushållskunskaper” inte har någon direkt relevans för 

utredningen då det inte har med grunderna för LVU att göra kan det dock ifrågasättas varför 

denna information bedöms viktig av socialsekreteraren att ta med i utredningen. 

 

Vidare i resultatet förekommer skillnader gällande bedömning av pojkarnas vårdbehov. Det är 

troligen ingen slump att termerna integrering och självförsörjning endast diskuteras om de 

ensamkommande pojkarna. Då den rådande politiska och samhälleliga diskursen lägger stor 

vikt vid att diskutera flyktingar och asylsökande i förhållande till integration och 

självförsörjning (Regeringskansliet 2018; ETC 2017), är det inte orimligt att tänka sig att 

detta även återspeglas i den svenska socialtjänsten. Det är dock problematiskt och resulterar i 

en syn på ensamkommande barn som en samhällelig börda som snabbt måste integreras i 

samhället och in i välfärdssystemet, för att inte ekonomiskt belasta samhället. Detta kan visa 

på en objektifierande diskriminering som enligt Boréus (2005, ss. 42-44) innebär att en 

individ avhumaniseras och mer eller mindre betraktas som ett föremål, vilket sker med dessa 

pojkar när de betraktas mer som ett “samhälleligt projekt” än som enskilda individer.     

 

Slutligen framkommer i detta tema att utredningens utformning skiljer sig mellan de 

studerade grupperna. Att de ensamkommande pojkarnas utredningar inleds med ett stort fokus 

på ursprung kan kopplas till Ålunds (2002, s. 295) resonemang om kulturalisering, att 

människor kategoriseras utifrån kultur och bakgrund vilket kan leda till att individer 

behandlas annorlunda. Genom att med de första orden i utredningen kategorisera pojkarna 

som just ensamkommande, kan det leda till att läsaren tänker i termer av Vi och Dom, vilket 

kan resultera i förutfattade meningar redan vid inläsning av den första meningen i 

utredningen. 



 

33 

 

 



 

34 

 

6.2 Kulturella skillnader utifrån en svensk måttstock 

Ett mönster som tydligt framträder i det insamlade materialet är att förklaringar utifrån kultur 

och kulturella skillnader samt stereotypiska ord ofta används i utredningarna av de 

ensamkommande pojkarna, men inte för de svenskfödda. Nedan redogör vi för olika 

underteman som framträder i materialet, avslutningsvis analyseras det presenterade resultatet. 

 

6.2.1 Kultur som förklaring 

I ett flertal utredningarna av de ensamkommande pojkarna, används kulturella skillnader som 

förklaringar för flera olika fenomen. Vid liknande händelser eller beteenden i utredningarna 

av de svenskfödda pojkarna används oftast inga förklaringar, utan enbart konstateranden. 

Nedanstående citat är ett exempel på hur kulturella skillnader används som förklaringar för en 

ensamkommande pojke, i detta fall för ett beteende: 

 

Kontaktperson framför att de kulturella skillnaderna har varit svårt för X, 

både vad gäller språket, att göra sig förstådd och hur man hanterar olika 

situationer. Enligt kontaktperson är X van vid att det är godtaget att prata 

hetsigt och att det kan leda till att han blir missförstådd och blir arg. 

 

I citatet ovan beskrivs det hur pojken blir arg eftersom han blir missförstådd när han pratar, då 

han är “van vid att det är godtaget att prata hetsig”. Pojkens beteende förklaras här med 

kulturella skillnader. Nedan följer ett citat från en svenskfödd pojke vars beteende 

uppmärksammas av socialtjänsten, men som varken förklaras med uppväxt eller eventuella 

kulturella skillnader, eller någon annan förklaring: 

 

X är en normalbegåvad pojke som vill göra saker på sitt sätt och har 

svårigheter att anpassa sig till omgivningen när det gäller saker som han inte 

vill eller kan göra. X har svårt att uppfatta andra människors signaler och han 

missförstår ofta andra människor, X har svårt att ta hänsyn till andra 

människor. 

 

I citatet ovan beskrivs han som en normalbegåvad pojke, som har svårt att anpassa sig till 

omgivningen. Dock diskuteras inte pojkens beteende med att han är van vid att bete sig på 

detta specifika sätt utifrån exempelvis uppväxt, bakgrund eller kultur. I utredningen 

konstateras att detta är ett annorlunda sätt att bete sig, men att det är ett beteende som inte 
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anses kräva någon form av förklaring. Det diskuteras heller inte att hans beteende skulle vara 

normbrytande. 

 

6.2.2 Avvikande/stereotypiska ord 

Något som är återkommande i samtliga utredningar av de ensamkommande pojkarna är 

socialsekreterarnas stereotypa och avvikande ordval jämfört med ordvalen i utredningarna av 

de svenskfödda pojkarna. Flertalet ordval har uppmärksammats, och en skillnad kan urskiljas 

mellan de två olika grupperna. Olika ordval för samma beteende eller händelse visar sig vara 

olika vanligt förekommande när de olika utredningarna jämfördes. I utredningarna av de 

svenskfödda pojkarna används sällan avvikande eller stereotypiska ord. Stereotypiska ordval 

används oftast i utredningarna av de ensamkommande pojkarna. Citatet nedan är ett av många 

exempel på stereotypiska ordval hämtad ur en utredning för en ensamkommande pojke: 

 

X påvisar ett flyktbeteende [...] 

 

Nästintill samtliga pojkar, från båda grupperna, beskrivs i utredningarna att de någon gång har 

lämnat sina boenden eller hem utan lov. Majoriteten av de svenskfödda pojkarnas beskrivs då 

som avviken, medan majoriteten av de ensamkommande pojkarna antingen beskrivs med ord 

som flyktbeteende, vagabondering eller rymning. Det faktum att dessa ord inte förekommer i 

utredningar av de svenskfödda pojkarna, när liknande händelser beskrivs, gör att ordvalen kan 

ses som stereotypiska för gruppen. Nedan följer ett citat, från en utredning gällande en 

ensamkommande pojke, där ordvalet är specifikt kopplat till bakgrund och uppväxt: 

 

X har behov av att bearbeta sitt ursprung. 

 

Ursprung är ett begrepp som inte förekommer i de svenskfödda pojkarnas utredningar. 

Begreppet ursprung kan kopplas till föreställningar om bakgrund och uppväxt som i detta fall 

ses som ett problem då det kräver bearbetning. Ordvalet kopplat till bakgrund och uppväxt, i 

citatet ovan, är ytterligare ett exempel på hur socialsekreterare kan använda stereotypa ord i 

samband med utredningar av en ensamkommande pojke. I en annan utredning diskuteras 

huruvida en ensamkommande pojke inte har några problem med sin psykiska hälsa, utan att 

han snarare har problem med “tidigare levnadsbetingelser”. I utredningarna av de svenskfödda 

pojkarna diskuterades bakgrund i termer som besvärlig eller problematisk. Det som dock 

måste betonas är att alla pojkar i de ovan beskrivna exemplen hade betydande svårigheter i sin 
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uppväxt och bakgrund, men det är i de ensamkommande pojkarnas utredningar som 

problematiken förstärks med just dessa ordval som är kopplade till ungdomens ursprung eller 

tidigare levnadssätt. Ordvalen för att beskriva de ensamkommande pojkarnas uppväxt och 

bakgrund är betonade med en mer negativ klang. Orden som används syftar på en bakgrund 

som präglas av betydande svårigheter, och är kopplade till ungdomens ursprung och 

levnadssätt. 

 

6.2.3 Oärlighet eller ärlighet – bakgrunden avgör 

I flera av utredningarna gällande ensamkommande pojkar ifrågasätts deras trovärdighet och 

ärlighet. Det förs resonemang huruvida pojkarna berättar sin “riktiga” ålder eller inte, hur de 

“får tag på pengar” samt misstankar om eventuellt missbruk eller kriminalitet. Nedan 

presenteras ett citat där åldern ifrågasätts: 

 

X har ett barnsligt beteende som kan göra att han uppfattas som yngre, han 

gillar att pyssla om blommor. 

 

I flertalet utredningar av ensamkommande pojkar förs liknande resonemang och 

beskrivningar. Åldern ifrågasattes utifrån flera olika förklaringar, exempelvis diskuterades det 

i en utredning hur pojken inte beter sig som en femtonåring då han “diskuterade politik och 

konflikter”. I en annan utredning beskrevs det att pojken inte talade om sin “riktiga” ålder och 

därmed beskrevs det som att han hade en identitetskris. Nedan följer ytterligare ett citat där 

misstankar förekommer: 

 

[…] det finns overifierade misstankar om droger, kriminalitet och/eller 

psykisk sjukdom. 

 

Liknande citat var vanligt förekommande i utredningarna av de ensamkommande pojkarna. 

Det beskrevs även att personalen misstänkte att en pojke “langar droger”. En annan pojkes 

cigarettkonsumtion ifrågasattes, i utredningen beskrevs det att “han har rökt mer sedan han 

kom till Sverige, han säger att han har pengar till det”. Detta ifrågasättande fenomen är inte 

förekommande i utredningarna av de svenskfödda pojkarna. I utredningarna av de 

svenskfödda pojkarna konstateras missbruk, brott och kriminalitet. Det förs inga resonemang 

angående misstankar. För de ensamkommande pojkarna var det nästintill inga pojkar vars 

missbruksproblematik var konstaterat. Det fördes enbart resonemang om misstankar. 
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6.2.4 Sammanfattande analys av temat Kulturella skillnader utifrån en svensk måttstock 

Eliassi (2015, ss 554, 567-569) redogör för att svenska socialarbetare kan se till kulturella 

skillnader i deras dagliga arbete. Kulturella skillnader kan ses som förklaringar för flertalet 

samhälleliga problem, och detta kan ta sig i uttryck i exempelvis socialtjänstens utredningar. 

Likt Eliassis resonemang har händelser, handlingar och beteenden i flera av utredningarna av 

de ensamkommande pojkarna förklarats med hänvisning till kultur. 

 

Ålund (2002, s. 295) redogör för hur kulturella egenskaper kan anses gå i arv som ett slags 

kulturellt bagage, att egenskaper tillskrivs mot bakgrund av idéer om vad som är kultur. Detta 

kan leda till att människor kategoriseras utifrån kultur och etnisk bakgrund, vilket vidare kan 

leda till en diskriminerande måttstock. Citatet ovan där en ensamkommande pojke beskrivs 

som hetsig kan kopplas till resonemanget om kulturellt bagage. Pojken tillskrivs egenskaper 

som hetsig, och detta binds direkt samman med hans kulturella bakgrund då det beskrivs att 

han är “van vid att det är godtaget att prata hetsigt”. I utredningen för en ensamkommande 

pojke används kultur som en förklaringsmodell till den enskilda individens handlingar. I 

utredningen för en svenskfödd pojke diskuteras dock inte orsaken eller förklaringen till 

handlingen, utan handlingen nämns i utredningen utan någon bakomliggande förklaring. 

Skillnaderna blir här tydlig. Det kan resoneras kring huruvida olika individers komplexiteter 

och egenskaper exkluderas när sådana kulturella förklaringar används. 

 

Boréus (2005, ss. 12-25) redogör för språkbrukets makt, att språket kan skapa negativ 

särbehandling och diskriminering. Dock kan detta ske omedvetet men ändå klassas som 

diskriminering. Socialsekreterare har betydande makt som kan ta sig i uttryck genom just 

språkbruket. Socialsekreterares användning av orden flyktbeteende, vagabondering och 

rymning kan kopplas till Boréus resonemang om språklig nedvärderande diskriminering. Då 

dessa ord inte förekommer i utredningarna av de svenskfödda pojkarna utan specifikt för de 

ensamkommande pojkarna kan de anses stereotypa, och beskrivs nedvärderande i 

sammanhanget. Genom att använda stereotypa och negativt laddade ord såsom exempelvis 

flyktbeteende, kan socialsekreterare med sina nedvärderande ord skapa en negativ bild på en 

objektiv händelse. Den som beskrivs med ordet avviken avdramatiseras, medan den som 

beskrivs med ord såsom rymmer dramatiseras. Läsaren som nås av dessa laddade ord kan då 

påverkas på olika sätt av ordvalen och eventuellt få en negativ uppfattning av personen som 

utreds.  
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Även genom Boréus (2005, ss. 12-25) resonemang om språklig objektifierande diskriminering 

kan de ovan beskrivna och uppmärksammade ordvalen, flyktbeteende, vagabondering och 

rymning, kopplas till diskriminering, i detta fall genom en avhumaniserande tanke. Den 

objektifierande diskrimineringen innebär att individen inte behandlas som en likvärdig 

människa, utan mer som ett ting eller en sak. Ordvalen skiljer sig mellan de två grupperna 

genom att det övergripande är de ensamkommande pojkarna som beskrivs med dessa ord. 

Detta kan tänkas förklaras med att socialsekreterare, medvetet eller ej, avhumaniserar de 

ensamkommande pojkarna då de betraktas som de Andra vilka inte anses vara som Vi, genom 

att använda ord som beskriver dem som ett ting eller sak, eller som något okänt och 

annorlunda. Då socialsekreterare använder ord som avviken när svenskfödda pojkar beskrivs 

men väljer att använda ord som rymning, flyktbeteende och vagabondering vid beskrivning av 

ensamkommande pojkar, kan visa på att pojkarna inte beskrivs och behandlas likvärdigt. 

 

Dessa stereotypa ordval kan även tänkas förstås utifrån ett resonemang om normalitet. Den 

som inte passar in i normen riskerar även att stereotypiseras enligt Martinsson och Reimers 

(2014, s. 10-12). Då Vi, svenskarna, är normen och Dom, de ensamkommande pojkarna, anses 

avvikande kan de stereotypiseras och därmed beskrivas med stereotypa ord. De svenskfödda 

pojkarna beskrivs inte i utredningarna med utmärkande eller stereotypiska ord, detta kan vara 

för att de tillhör normen, och därmed anses tillhöra normgruppen, det vill säga Vi.  

 

De ifrågasättande kommentarerna, samt de kulturella skillnaderna som förklaringar, kan 

grundas i en tanke om Vi och Dom. Enligt Boréus kan ett psykologiskt avstånd skapas mellan 

den så kallade majoritetsgruppen och de som inte anses vara en medlem i samma grupp. Detta 

är en process av othering eller Andrafiering, där man tillskriver människor ett annorlundaskap 

utifrån föreställningar om kulturella skillnader (Boréus 2006, ss. 419-421). Detta skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till varför socialsekreterare använder kulturella skillnader som 

förklaringar och använder mera ifrågasättande formuleringar i förhållande till just de 

ensamkommande pojkarna. I samhället idag, och speciellt i media, framställs 

ensamkommande som en homogen grupp (Barnombudsmannen 2017; Andersson & 

Lisehamn, 2015). De tillskrivs egenskaper som ska verka representativa för hela gruppen, och 

avståndet mellan Vi och Dom blir märkbart och svårt att inte blir påverkad av. Det florerar 

många förutfattade meningar om gruppen, exempelvis att de ljuger om sin ålder, hur de kan ha 

råd med cigaretter när de flytt krig och fattigdom samt att de ofta utför kriminella handlingar 
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(Olofsson 2017). Medvetet eller ej, så kan man bli påverkad av dessa förutfattade meningar 

och framställningar av Vi och Dom som cirkulerar i samhället. De kan exempelvis ta sig i 

uttryck i socialsekreterarnas formuleringar i beskrivandet av Dom, den främmande gruppen. 

 

6.3 Den svenska diagnosen 

Ett mönster som tydligt framträder i det insamlade materialet är att diagnoser och psykisk 

ohälsa är vanligt förekommande i utredningarna, men där en ojämn representation är tydlig. 

Nedan redogör vi för olika underteman som framträder i materialet, avslutningsvis analyseras 

det presenterade resultatet. 

 

6.3.1 Diagnoser som förklaringar 

I fyra av de svenskfödda pojkarnas utredningar framkom antingen misstankar eller 

konstateranden om olika diagnoser, Aspergers syndrom, autism, ADHD (attention deficit 

hyperactivity disorder) och ADD (attention deficit disorder). I två av dessa utredningar är 

diagnosen framträdande i socialsekreterarens analys och pojkens handlingar och beteende 

som gett upphov till LVU-beslutet förklaras delvis utifrån pojkens diagnos. En pojke bedöms 

vara i behov av en vidare utredning för att konstatera eventuell diagnos, för att på så sätt 

kunna få “den hjälp han behöver för att kunna fungera som egen individ”. En pojke bedöms 

ha bristande insikt i vilka konsekvenser hans kriminella handlingar får på grund av hans 

diagnos, samt att han på grund av hans diagnos endast känner empati för hans närmast 

anhöriga. 

I utredningarna av de ensamkommande pojkarna förekommer inga diskussioner om 

eventuella diagnoser. Det är fullt möjligt att inga av pojkarna visat några tendenser till detta, 

och att en diskussion om diagnos därav aldrig varit aktuellt för socialsekreteraren. Det 

förekommer dock beskrivningar om vissa av pojkarna som skulle kunna väcka en undran om 

eventuell diagnosutredning kanske kunde vara på sin plats. Exempelvis beskrivs en pojke ha 

svårt att planera och hålla sig till det planerade. Han har svårt att koncentrera sig, och har 

svårt att följa instruktioner och regler i skolan. Han beskrivs ha låg skolmotivation och 

bedöms sammanfattningsvis vara “ej undervisningsbar” gällande skolan. Någon analys av att 

detta beteende kan påverkats av en eventuell diagnos förekommer inte. Pojken bedöms vara i 

behov av “professionell hjälp utifrån sin hälsa och känslomässiga utveckling samt hans 

sociala beteende, anknytning och identitet för att kunna utvecklas gynnsamt”.  
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6.3.2 Förminskande av psykisk ohälsa 

Av utredningarna framkommer att sju av åtta utredningar för de ensamkommande pojkarna 

visar på ett omfattande problem med psykisk ohälsa. Det framkommer att pojkarna lider av 

depressioner, ångest, självskadebeteende och självmordstankar. Flera självmordsförsök har 

förekommit och många har varit inlagda på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  Pojkarnas 

psykiska ohälsa får stort utrymme i utredningen gällande områden som benämns den unges 

uppfattning, andra sakkunnigas uppfattning och vårdnadshavares uppfattning. Däremot i 

socialsekreterarens analyser får den psykiska ohälsan ett förhållandevis litet utrymme. 

 

I en av utredningarna av en ensamkommande pojke beskriver socialsekreteraren, i analysen, 

hur pojken har traumatiska upplevelser som stör honom, och att hans utveckling därmed står 

på spel. Pojken beskrivs vidare ha uppvisat depressionssymtom, självskadebeteende samt 

försökt begå självmord vid flera tillfällen genom att tända eld på sig själv, hoppa från en 

balkong samt skära sig själv i magen. Väl i motiveringen till beslutet beskrivs hur pojkens 

utveckling riskerar att utvecklas ogynnsamt och att han därmed riskerar att hamna i 

utanförskap vilket bedöms påverka pojkens mående och förmåga att integreras i det nya 

samhället. Trots de omfattande psykiska problem som ungdomen beskrivs ha i början av 

analysen, finns inget resonemang om att detta skulle kunna tänkas ligga till grund för 

ungdomens beteende. Istället för att få hjälp med sin psykiska ohälsa bedöms pojken behöva 

vägledning, gränssättning och skydd för att främja en god integrering. 

 

I flera andra utredningar framkommer under rubriken socialtjänstens iakttagelser och övrigas 

uppfattning att de ensamkommande pojkarna bedöms vara i behov av psykiatrisk vård, men 

väl i analysen om pojkarnas vårdbehov utelämnas diskussionen om den psykiska ohälsan helt. 

Endast i en av utredningarna av de ensamkommande pojkarna analyseras pojkens handlingar 

som ett symptom på de trauman som pojken upplevt under sin uppväxt. För de svenskfödda 

pojkarna förekom inte psykisk ohälsa i samma utsträckning, tre av nio pojkar har haft 

antingen självmordstankar, självskadebeteende eller tvångstankar. Att den psykiska ohälsan 

får ett begränsat utrymme i socialsekreterarens analyser återspeglas även i dessa utredningar. I 

en av utredningarna av en svenskfödd pojke beskrivs hur pojken skadar sig själv när han blir 

arg. I förhållande till den omfattande psykiska ohälsa som framkommer i de ensamkommande 

pojkarnas utredningar får den psykiska ohälsan i detta fall anses var mindre omfattande. Av 

utredningen framkommer även att pojken begått en mängd kriminella handlingar. I analysen 

förekommer dock inget resonemang om vägledning eller gränssättning utifrån de kriminella 
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handlingarna, utan pojken bedöms vara i behov av behandling för att stärka sin självbild och 

pojkens psykiska hälsa bedöms behöva utredas. 

 

6.3.3 Sammanfattande analys av temat Den svenska diagnosen 

Av resultatet framkommer att diagnostisering av neuropsykiatriska tillstånd, eller misstankar 

om eventuella diagnoser endast förekommer i utredningar av svenskfödda pojkar. Det kan 

finnas flera orsaker till detta, och en orsak kan vara att det faktiskt inte finns belägg för att 

utreda, eller diagnostisera, någon av de andra pojkarna. Det kan dock tänkas utifrån Eliassis 

(2015, ss 554, 567, 569) forskning om hur socialsekreterare ser kulturella skillnader som 

förklaringar till olika samhälleliga problem, att så även är fallet i detta sammanhang. Det 

skulle kunna förklara varför en diskussion om diagnos aldrig blir aktuellt. Om pojkens 

problematik genast förklaras genom kulturella skillnader riskerar andra förklaringar såsom 

diagnos att förbises. 

 

Likt resonemanget ovan gällande diagnoser kan analysen av den psykiska ohälsan förstås. 

Socialsekreteraren kan genom sin makt att definiera situationen, och genom sitt 

handlingsutrymme, påverka hur en individ framställs i en utredning. Det finns föreställningar 

i samhället om hur Vi är och hur Dom är, dessa föreställningar är något som socialsekreterare, 

omedvetet eller ej, kan påverkas av och agera utifrån. I utredningarna av de svenskfödda 

pojkarna var diagnoser vanligt förekommande som förklaringar till pojkarnas beteende. I 

utredningarna av de ensamkommande pojkarna var psykisk ohälsa vanligt förekommande 

men används här inte som en förklaring till deras beteende. Med Eliassis (2015, ss. 554, 567, 

569) resonemang om att svenska socialarbetare ser kulturella skillnader som förklaringar för 

flertalet samhälleliga problem kan detta förstås. Socialsekreterarna kan se föreställningar om 

kulturen och använda det som förklaringar, medan andra förklaringar, såsom psykisk ohälsa 

kan förbises. Socialsekreteraren kan därmed lägga ansvaret på enbart individen och inte på 

samhällsstrukturer gällande ungdomens beteende. Då föreställningar om kulturell 

stereotypifiering är lätt att bli påverkad av kan socialsekreterare lättare “acceptera” dessa 

kulturella förklaringar istället för att söka efter andra. 
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7. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att studera hur socialtjänstens LVU-utredningar av 

ensamkommande pojkar skiljer sig åt i förhållande till svenskfödda pojkar. Genom studien 

har vi undersökt hur dessa skillnader tar sig i uttryck, och med ett maktteoretiskt postkolonialt 

perspektiv har vi försökt skapa förståelse för varför dessa skillnader förekommer i 

socialtjänstens LVU-utredningar. Studien visar att utredningarnas struktur och innehåll skiljer 

sig åt i flera olika aspekter.  

De ensamkommande pojkarnas utredningar hade ett mycket större fokus på ursprung än de 

svenskfödda pojkarnas utredningar. Innehållsmässigt visade studien att socialsekreterarna 

hade olika fokus på syftet med vården för pojkarna. De ensamkommande pojkarna bedömdes 

i huvudsak vara i behov av att få bukt med sin problematik för att främja en lyckad 

integrering medan de svenskfödda pojkarna bedömdes vara i behov av vård för att få hjälp 

och kunna skapa sig ett värdigt liv. Den mediala påverkan och den aktuella politiska debatten 

gällande vikten av god integrering för asylsökande kan tänkas påverka socialsekreterares stora 

fokus på just integrering för de ensamkommande pojkarna, vilket kan frånta fokus från 

pojkarnas individuella problematik och behov.   

En annan utmärkande skillnad var att neuropsykiatriska diagnoser var vanligt förekommande 

hos de svenskfödda pojkarna, vilket också fick utrymme i analysen som en förklaring till 

pojkarnas beteende. I de ensamkommande pojkarnas utredningar kom aldrig diagnoser på tal, 

däremot var psykisk ohälsa ett omfattande problem men dessa problem fick nästintill inget 

utrymme i socialtjänstens analyser. Orsaken till varför dessa skillnader förekommer får stå 

osagt men det är oroväckande att den psykiska ohälsan förbises i utredningarna. Det ger 

dessutom dubbla budskap att tala om vikten av integrering i samhället för de 

ensamkommande pojkarna, när den psykiska ohälsan är ett omfattande problem som inte tas 

på allvar. Ett psykiskt välmående är troligen en avgörande faktor för möjlighet till lyckad 

integrering i samhället.   

Vidare visade resultatet att ensamkommande pojkar framställdes och beskrevs utifrån 

kulturella aspekter till skillnad från de svenskfödda pojkarna. De ensamkommande pojkarnas 

beteende beskrevs oftast utifrån kultur och kulturella förklaringar medan de svenskfödda 

pojkarnas beteende ofta inte krävde någon form av förklaring, varken kulturell- eller annan 

förklaring. De ensamkommande pojkarna framställdes som oärliga och icke trovärdiga i 

utredningarna. De ifrågasattes i utredningarna och det fördes flera diskussioner om de 
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ensamkommande pojkarna talade sanning eller inte. I utredningarna av de svenskfödda 

pojkarna var det sällan ifrågasättande argument och diskussioner, de innehöll oftast mer 

konstateranden än spekulationer. De ensamkommande pojkarna framställdes vara i behov av 

fostran och att tillrättavisas efter vuxna och samhällets regler och normer. Resonemang om 

fostransbehov och att “tillrättavisa sig” regler och normer saknades i utredningarna av de 

svenskfödda pojkarna. Slutligen framkom det i studien att det förekom stereotypa 

beskrivningar av ensamkommande pojkar i form av socialsekreterarnas ordval och uttryck. 

Vid olika tillfällen då pojkarna lämnat sina boenden utan lov beskrevs i huvudsak de 

svenskfödda pojkarna som avvikna, medan de ensamkommande pojkarna, vid liknande 

situationer, beskrevs med ord som flyktbeteende, rymning och vagabondering.  

Att det förekommer skillnader i utredningarna av de två studerade grupperna kan konstateras. 

Genom ett maktteoretiskt postkolonialt perspektiv har vi sökt svar på varför dessa skillnader 

kan förekomma. Ett av postkolonialismens viktigaste bidrag är synliggörandet av de 

historiska kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av rasism och etnisk 

diskriminering. Detta synsätt visar på att den kultur som inte är västerländsk trycks undan och 

beskrivs utifrån stereotypa föreställningar, där det som inte är västerländskt beskrivs som dess 

motsats. Postkolonialismen synliggör hur processer av Andrafiering skapas genom att ett Vi 

separeras från Dom. I denna kontext separeras alltså svenskar, vilka här anses vara norm, från 

de icke-normativa som anses främmande, de ensamkommande barnen. Studien visar hur de 

ensamkommande pojkarna ofta betraktas som icke-normativa och deras kultur anses 

främmande. Det kan tänkas att socialsekreterarna verkar i en kontext där den västerländska 

kulturen anses vara felfri och den enda rätta vilket kan förklara varför stort fokus i de 

ensamkommande pojkarnas utredningar handlar om kulturell anpassning och en tanke om ett 

fostransbehov. Att utredningarna även präglas av ett stort fokus på ursprung och kulturell 

tillhörighet kan förklaras med teorier om Vi och Dom där det som anses utmärkande och 

annorlunda får stor plats medan de normativa, i detta sammanhang de svenskfödda pojkarnas 

uppväxt och ursprung utelämnas.  

Det maktteoretiska aspekterna i denna studie har yttrat sig i form av institutionell 

maktutövning. Det som Foucault benämner som disciplinär makt, vilken styrs genom olika 

myndigheters kontroll (Axelsson & Qvarsebo 2017, ss. 16, 48), synliggörs i detta 

sammanhang genom socialsekreterarens kontroll av att de ensamkommande pojkarna formas 

in i den box av samhälleliga normer som skapats genom myndigheters kontroll. När pojkarna 
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anländer till Sverige utan vårdnadshavare blir de omgående aktuella hos socialtjänsten. 

Därmed förekommer kontroll och övervakning av dessa pojkar redan vid ankomst till Sverige. 

Det kan därmed tänkas att socialtjänsten intar en fostrande roll för pojkarna vilket skulle 

kunna förklara det stora fokuset på fostran i utredningarna.  

Som tidigare nämnts förekommer en ojämn maktbalans i mötet mellan socialsekreterare och 

klient. I denna studie kommer socialsekreterarens makt till uttryck på flera sätt., genom val av 

ord och språkliga formuleringar, samt genom att välja vad som ska inkluderas och exkluderas 

i en utredning. Socialsekreteraren kan påverka hur klienten framställs, och därmed påverka 

både socialnämnden och rättsväsendets möjlighet att tolka en utredning.   

Flera författare resonerar kring begreppet normalitet och redogör för hur normalitet 

upprätthålls i det svenska samhället genom samhälleliga institutioner och deras praxis. På så 

sätt avspeglar varje socialarbetare normer i det dagliga arbetet. Myndigheter anses vara en del 

av skapandet av maktojämlikheter i samhället genom kollektiva antaganden och förväntningar 

på vad som är kulturellt önskvärt (Fahlgren & Sawyer 2005, s. 97; Svensson 2007, s. 21; 

Martinsson & Reimers 2014, ss. 22-23). Detta resonemang visar att socialsekreterare även har 

makten att definiera vad som anses normativt eller inte i samhället, vilket också avspeglas i 

denna studie i skapandet av Vi och Dom. Av JO framkommer dock att allmänna 

samhällsvärderingar gällande normer inte enbart får ligga till grund för ett 

tvångsomhändertagande (Riksdagens ombudsmän JO 2017b, s. 54), vilket kan ifrågasätta 

varför normbrytande beteende får ett så stort utrymme i utredningarna, särskilt när norm inte 

ens definieras.  

Syftet med denna studie är inte att kritisera enskilda socialsekreterares arbete, och vi bedömer 

inte huruvida socialsekreterare i dessa utredningar har gjort rätt eller fel. Vi anser dock att 

denna studie kan bidra till att belysa att olika grupper inte behandlas likvärdigt samt att 

strukturell diskriminering förekommer i socialtjänstens arbete med barn som anländer 

ensamma till Sverige. Den strukturella diskrimineringen behöver synliggöras för att kunna 

motverkas. Så som Boréus (2005, ss. 12-25) anför sker strukturell diskriminering ofta på ett 

omedvetet plan, det är därmed viktigt för socialt arbete och för enskilda socialsekreterare att 

vara medvetna om detta för att kunna behandla och bedöma alla lika, oavsett etnicitet och 

ursprung.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi har med denna studie fått en fördjupad förståelse för komplexiteten i det sociala arbetet. 

Under studiens gång har vi uppmärksammat flera olika intressanta ämnen att utföra vidare 

forskning på. Ett ämne som berörde oss lite extra var avsaknaden av psykiatrisk vård för de 

ensamkommande pojkarna. Nästintill samtliga pojkar hade betydande svårigheter med 

psykisk ohälsa. Dock lyste diskussioner om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård i sin frånvaro 

i utredningarnas analyser och bedömningar. Utifrån barnkonventionen ska alla barn behandlas 

lika och därmed vara berättigad samma vård. Utifrån ovanstående kan ett förslag på vidare 

forskning vara att undersöka om barn som anländer ensamma till Sverige får den psykiatriska 

vård de har rätt till. 
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