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Abstract 
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The aim of this study was to examine how social workers relate to unaccompanied asylum-

seeking children, regarding their cultural background and potential social issues. In order to 

achieve a more profound and comprehensive view of the social workers views regarding the 

separated children, we selected to execute semi structured interviews with social workers. 

These interviews were aimed at those social workers who performed assessments and 

investigations concerning unaccompanied children. We completed nine interviews which we 

recorded and transcribed in a strict manor. When we analyzed the empirical material, certain 

themes where identified as more protuberant and thus we our selection was based on what we 

regarded as the most relevant topics, in accordance to the aim of the study. Furthermore, our 

focus was set upon the social workers views regarding cultural differences between 

unaccompanied asylum-seeking children and Swedish children. We also decided to focus on 

which views these social workers portrayed, regarding the unaccompanied asylum-seeking 

child’s cultural background and how social issues could affect the social workers frame, their 

assets and formulation of their interventions, concerning separated children. We learned 

during our study that the social workers are enduring a heavy workload, especially since the 

numbers of arriving separated children are rapidly increasing. Furthermore, the economical 

recourses, in forms of personnel, are not increasing the same pace. In recent years, societal 

attitudes have altered and more negative and separative views regarding separated children 

are apparent. However, the social workers have applied a more universalistic approach 

towards the children to show the resemblances rather than differences between 

unaccompanied asylum-seeking children and Swedish children. Our study makes evident, that 

underneath this universalistic policy, culturalization of the children took form and this 

development also affected how the interventions were framed. Conclusively, this study 

displays how culturalization of the interventions affected the care of the children negatively 

and resulted in a declining standard of care, as well as differentiation of care.   
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner, de osynliga hjältarna på Socialtjänsten, 

som dag ut och dag in kämpar för att ensamkommande barn ska få en ny, bättre och hållbar 

tillvaro i Sverige. Vi vill även rikta ett innerligt tack till våra familjer som har stöttat oss 

genom denna process, utan er hade det aldrig gått.  

 

 

Om och om igen måste vi födas till en värld där skillnaderna blir påtagliga igen. Om och om igen 

måste vi lämna Eden bakom oss. Men minnet av den gemensamma livmodern var ur allt liv föds bär vi 

med oss - Mikael Kurkiala 2005 
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1. Problemformulering 

 

Efter de senaste åren av oroligheter i Mellanöstern och Centralasien har en stor grupp av 

asylsökande barn flytt till Europa. Fenomenet i sig är inte nytt, då det finns dokumenterat hur 

barn har emigrerat utan sina vårdnadshavare både till och inom Europa sedan tidigt 1900-tal 

(Ayotte 2000). I vårt eget land har det funnits ett organiserat mottagande av flyktingbarn 

sedan det andra världskriget, då Sverige tog emot 72 000 finska barn på flykt från kriget. Ca 

15 500 återvände aldrig till Finland utan blev kvar som fosterbarn eller adoptivbarn (Hessle 

2009). Mellan åren 1958 och 1988 fördes det i Sverige ingen statistik över barn som 

emigrerar utan sina vårdnadshavare, men vi vet att gruppen ungefär tiodubblats från 388 st år 

2003 till 3852 år 2013. År 2014 kom det 6356 asylsökande ensamkommande barn. Prognosen 

för 2015 pekar mot ca 8000 asylsökande ensamkommande barn (Migrationsverket 2014). 

 

I bristen på vårdnadshavare har Socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 1§ ansvar för att 

ordna goda uppväxtförhållanden för ensamkommande flyktingbarn. I mottagandet och vården 

av dessa barn har Socialtjänsten olika insatser som erbjuds beroende på om de är anvisade till 

kommunens anläggningsboende, eller kommer till kommunen via en anhörigplacering. Hessle 

(2009) problematiserar förhållandet mellan Socialtjänsten och det ensamkommande barnet. 

Hon beskriver att socialarbetaren agerar utifrån en professionell hjälparroll som har sin grund 

i ett individualistiskt välfärdssamhälle, medan barnet i regel kommer från kollektivistiska 

kulturer där man får stöd och hjälp snarare från släkten än från staten. Dessa positioner menar 

hon resulterar i en kulturell krock mellan barnet och socialarbetaren, och konsekvensen blir 

bristande kommunikation och missförstånd (ibid.). Kohli (2007) instämmer i detta 

problematiska förhållande mellan Socialtjänsten och barnet och menar att det kan resultera i 

negativa konsekvenser för barnet, som till exempel utebliven lagstadgad hjälp, missförstånd, 

minskat medbestämmande och försummelse av principen om barnets bästa. Ett aktuellt 

exempel på missförstånd och försummelse mellan Socialtjänsten och ett ensamkommande 

barn, var i Karlskrona där Yara Alnajjar, en 8 årig flicka som var anhörigplacerad hos sin 

morbror, blev mördad på valborgsmässoafton 2014 av sina ställföreträdande vårdnadshavare. 

Även om det fanns andra orsaker till den tragiska händelsen visar det att Socialtjänstens 

organisation och relation till ensamkommande barn kan få allvarliga konsekvenser när den 

brister (Kvinna och man skyldiga till Yaras död, 2014).  
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Ensamkommande barn har blivit en separat avdelning inom Socialtjänstens verksamhet där 

många kommuner anställer handläggare för enbart den arbetsuppgiften (Socialstyrelsen 

2013). Wernersjö (2011) problematiserar uppdelningen där ensamkommande barn särskiljs 

som en egen kategori inom Socialtjänstens verksamhet. Hon menar att det finns en risk i att 

en bild skapas där barnets mående enbart är baserat på dess tidigare upplevelser. Frågor om 

det nuvarande uppehället eller om etableringen i det nya landet riskerar också att missas. Ett 

utanförskap kan uppstå och en kritisk granskning av exkluderande samhällsstrukturer riskerar 

att förbises (ibid.). Trots att verksamheten med ensamkommande barn särskiljs ur ett 

organisatoriskt perspektiv skall Socialtjänstens arbete i övrigt följa normaliseringsprincipen 

(Socialstyrelsen 2013). Det innebär att arbetet med ensamkommande barn ska utgå från 

samma regler och lagstiftning, i så stor utsträckning som möjligt, som i arbetet med övriga 

barn och ungdomsärenden inom Socialtjänstens verksamhet. Det neutrala förhållningssättet 

som normaliseringsprincipen är ett exempel på, menar Eliassi (2014) är ett uttryck på en 

universalistisk retorik. Han beskriver hur det under ytan av universalism sker kategoriseringar 

av Socialtjänstens klienter utifrån kulturell tillhörighet (ibid.). 

 

Said (2004) beskriver hur vi genom att kategorisera vår omvärld i binära motsatsförhållanden 

som till exempel vi-de, mellanöstern-Sverige, flyktingbarn-inhemska barn, demokrati-diktatur 

skapar förståelse för vår egen verklighet. I ett postkolonialt samhälle enligt Said (2004) gör vi 

det västerländska till det logiskt riktiga och det österländska till något exotiskt och ologiskt. 

Även Kurkiala (2005) beskriver hur vi sorterar efter sociala kategorier, skapar skillnader för 

att kunna generalisera och se mönster. Dock beskriver han vikten av att ifrågasätta de 

kategoriseringar man ständigt gör, då komplexiteten av verkligheten kan gå förlorad och 

missförstås.  

 

Inom Socialtjänstens organisation har denna grupp av barn särskiljts och kategoriserats utifrån 

sin status som ensamkommande flyktingar. Forskningen visar att denna åtskillnad kan ha 

negativa konsekvenser för barnet (Wernersjö 2011; Eliassi 2014). Bland annat kan det 

innebära att de ensamkommande barnen får en försämrad vård, som uteblivna insatser och 

missförstånd (Hessle 2009; Kohli 2007). Därför vill vi studera hur dessa skillnader yttrar sig i 

mötet mellan socialarbetaren och barnet samt i barnets insatser. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

I vår studie vill vi nå en djupare förståelse om hur socialarbetare förhåller sig till de 

ensamkommande barnens kultur och sociala problematik. 

 

De frågor vi vill besvara inom ramen för denna studie är: 

 

 Hur förhåller sig socialarbetarna till de utmaningar som arbetet med ensamkommande 

barnen innebär? 

 

 Hur beskriver socialarbetarna de ensamkommande barnen i förhållande till barnens 

kultur samt sociala problematik? 

  

 På vilket sätt påverkar barnens kulturella tillhörighet och sociala problematik de 

insatser som beviljas? 

 

1.2. Bakgrund  

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:435) 5 kap. 1§ är Socialtjänsten ansvarig för att alla barn i 

hemvistkommunen ska kunna växa upp under goda förhållanden. Sedan 2006 ansvarar 

kommunen för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Genom en 

lagändring (Justitiedepartementet 2013) om kommunalt mottagande av ensamkommande 

barn, måste kommuner ta emot anvisningar av ensamkommande barn från Migrationsverket. 

Detta innebar att även de kommuner som inte hade en överenskommelse med 

Migrationsverket tvingades börja ta emot ensamkommande barn. Varje kommun har ett visst 

antal anvisningsplatser vilket innebär att kommunen ständigt skall vara redo att ha plats för 

till exempel 10 ensamkommande barn på ett anläggningsboende. Finns det en ledig plats så 

måste kommunen anmäla till Migrationsverket att de har en ny plats tillgänglig eftersom 

anvisningskvoten alltid ska vara fylld. Anläggningsboendet, i förkortad form ABO, är ett 

HVB-hem med handledare som hjälper barnen i deras dagliga livsföring. När ett 

ensamkommande barn anländer till Sverige, och det uppdagas att det finns en anhörig i landet, 

så anvisar Migrationsverket barnet till den kommun som de anhöriga bor i. Samma dag som 
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barnet anländer träffar Socialtjänsten barnet och den anhöriga och beslutar om barnet kan bo 

där tillfälligt i form av en jourplacering. I lägen där barnet ej kan placeras tillfälligt hos den 

anhörige, placeras barnet i ett annat jourhem. Därefter inleder Socialtjänsten en 

barnavårdsutredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 1§ för att utreda barnets behov och 

anhörighemmets lämplighet. Denna typ av placering kallas eget boende, i förkortad form 

EBO (Socialstyrelsen 2013). 

 

Oavsett typen av placering skall den alltid föregås med en utredning och därefter beslut om 

insats (Socialstyrelsen 2013). Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 1§ använder Socialtjänsten 

BBIC som instrument i utredningen. BBIC står för Barnens Behov I Centrum, vilket är en 

utredningsmanual som strukturerar upp hur utredningen skall genomföras samt hur den skall 

följas upp efter bestämd insats. I Socialstyrelsens (2013) riktlinjer gällande Socialtjänstens 

arbete med ensamkommande barn har besluts tagits att man så långt som möjligt ska följa 

normaliseringsprincipen. Övriga riktlinjer utformas lokalt i varje kommun. De kostnader 

kommunen har för verksamheten med ensamkommande barn kan återsökas till 

Migrationsverket (ibid.). 

 

1.2.1. Begreppsdefinitioner 

 

Den vedertagna termen (Hessle 2009) för att benämna underåriga som migrerar ensamma är 

ensamkommande asylsökande barn (eng: unaccompanied asylum-seeking children). 

Begreppet syftar till ett barn eller ungdom upp till 18 år som söker asyl i Sverige utan 

vårdnadshavare. I Sverige har Socialtjänsten ett särskilt ansvar för barnet tills det fyller 21 år. 

Andra benämningar som brukligt används är ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande 

barn och separerade barn. Vi vill tydliggöra att vi i uppsatsen använder förkortade 

benämningar för att referera till ensamkommande asylsökande barn. Vi använder 

ensamkommande ungdomar, ensamkommande barn liksom olika kortformer av dessa barn, 

ungdomar och ensamkommande. 

 

Vi använder termen “vanliga” barn och ungdomar och svenska barn och ungdomar för de 

barn och ungdomar som inte är ensamkommande. Detta kan uppfattas som normativt men 

eftersom vi beskriver kategorier som görs av ensamkommande och andra barn behöver vi 
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använda ett begrepp. Vi åsyftar främst de barn och ungdomar som kommer i kontakt med 

Socialtjänsten. Båda begreppen används av intervjupersonerna. 

 

När vi talar om individerna som vi intervjuat och som arbetar med ensamkommande barn 

använder vi termer som socialarbetare, socialsekreterare, handläggare, myndighetsutövare 

synonymt.  

 

2. Litteraturgenomgång  

2.1. Tidigare forskning 

 

Organisationen kring mottagandet av flyktingar har varit etablerat i Sverige sedan sent 1940 

tal (Hessle 2009). Sverige tog emot kvoterade tuberkulosskadade flyktingar under 

efterkrigstiden och Socialtjänsten skulle komma att utforma sin flyktingverksamhet utifrån 

denna grupp (Montesino 2008). Flykting som kategori konstruerades utifrån sekelskiftets syn 

på vikten av att ha en nationell tillhörighet vilken flyktingen avvek ifrån. Dessutom kom 

kategorin att formas just i Sverige utifrån hur bilden såg ut efter kriget där många var sjuka 

och icke arbetsföra. Flyktingskap blev därmed associerat med ett handikapp (Hessle 2009; 

Montesino 2008). Montesino (2008) menar att denna syn fortfarande präglar Socialtjänstens 

arbete med flyktingar. Wernersjö (2011) problematiserar skapandet av en särskild 

flyktingkategori. Hon menar att man genom forskning har lyft fram hur extremt sårbara de 

ensamkommande barnen är, vilket även kategoriserar dem som mer behövande gällande stöd 

och skydd. Barnen skapas då till en avvikande grupp, “de andra”, som riskerar att bli 

bedömda utifrån till exempel kulturell tillhörighet snarare än individuell personlighet.  

 

Hessle (2009) argumenterar i sin studie att den kulturella klyfta som finns mellan den 

västerländska kulturen och de kollektivistiska kulturer som de ensamkommande barnen 

kommer ifrån, kommer att påverka relationen mellan socialsekreterare och det 

ensamkommande barnet. Studien visar att de ensamkommande barnen som kommer till 

Sverige har svårt att möta den individualism som det svenska Socialtjänsten och samhälle 

präglas av. Samtidigt är den hjälp som barnen kan få byråkratisk på grund av den svenska 

välfärdsmodellen. Klyftan mellan kulturerna gör därmed att det blir viktigt för 
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socialsekreteraren att vara medveten om och våga se att det finns en generell kulturell skillnad 

mellan den västerländska individualistiska kulturen kontra kollektivistiska kulturer (ibid.).  

 

Eliassi (2014) kritiserar bilden där invandrarkvinnor och barn framställs som offer för en 

kulturkrock mellan det individualistiska svenska välfärdssystemet och de kollektivistiska och 

traditionella familjevärderingar som flyktingarna har med sig. Han menar att denna bild 

snarare hindrar än hjälper nyanlända människor att integrera sig i det svenska samhället.  

Eliassi beskriver även (Eliassi 2014; de los Reyes & Molina 2012) hur den svenska 

Socialtjänsten har kommit att utveckla ett synsätt gentemot sina klienter som han benämner 

som universalism. Med universalism menar författaren ett färgblint förhållningssätt som 

genomsyrar Socialtjänstens människosyn. Universalismen står för en retorik där neutralitet 

och värderingsfrihet är centrala begrepp och där alla klienter ses som människor snarare än 

representanter för länder och kulturer. Healy (2007) beskriver hur den universalistiska 

människosynen syftar till att det finns bestämda moraliska regler som är applicerbara i alla 

mänskliga sammanhang. Därför är kulturellt hänsynstagande irrelevant då vi alla är 

medlemmar av det mänskliga släktet och därmed delar samma rättigheter samt samma 

moraliska regler. Eliassi (2014) menar dock att under ytan av Socialtjänstens universalism 

finns det tydliga tendenser av en dold kategorisering av människor och kulturer vilket han 

benämner som kulturism. Han beskriver hur kulturismen inom Socialtjänsten är med och 

bidrar till att konstruera “de andra” utifrån kulturell tillhörighet (ibid.).  

 

Ploesser och Mecheril (2011) beskriver hur skapandet av “den andre”, otherness, är en 

oundviklig process. Otherness är ständigt närvarande i relationer där den ena parten har rätt 

att utöva makt och dominans, som till exempel i Socialtjänstens arbete. I studien diskuterar de 

olika förhållningssätt till skapandet av “den andre” inom socialt arbete. Ett sätt är att ignorera 

skillnader, vilket liknas vid universalismen enligt Eliassi (2014). I syfte att hindra 

diskriminering betraktas inte skillnader och då förbisågs maktrelationer som där i vilket den 

vite mannen blev den neutrala universella modellen som allt utgick ifrån. Ett annat sätt var att 

erkänna skillnader och på så sätt skapa kulturell pluralism och acceptans. Nackdelen med 

erkännandet av skillnader var att dessa skillnader särskiljdes från det “normala” och blev då 

en del av det andra, otherness. Därmed reproduceras binära förhållanden som svensk-utländsk 

och den ursprungliga maktrelationen blir bekräftad. Det tredje sättet var att dekonstruera 

skillnaderna för att i största möjliga mån jämna ut obalanser i maktrelationerna. Författarna 
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vill problematisera dessa olika sätt att förhålla sig till otherness och hävdar att skapandet av 

“den andre” är ett tydligt element i allt socialt arbete (Ploesser & Mecheril 2011). 

 

Engebritsen (2009) lyfter fram risken med att myndigheter har alltför generella, icke 

individualistiska synsätt kontra ensamkommande barn. Hon menar att tolkningsutrymmet kan 

missbrukas och ensamkommande barns behov blir inlemmade i vad myndigheten önskar att 

de ska behöva, snarare än att myndigheten faktiskt tar reda på vad barnen specifikt och 

individuellt behöver. Kohli (2006) problematiserar dock den negativa syn som stundtals råder 

om Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn. Han instämmer i att ensamkommande 

barn är sårbara och har särskilda behov gällande förlusten av både föräldrar och 

landstillhörighet. Däremot menar författaren att många socialarbetare hanterar den 

komplexiteten av olika behov och kan bemöta det både med praktisk hjälp och med ett 

terapeutiskt handlag. Han visar i sin studie att det sociala arbetet fick bättre resultat ju längre 

tiden gick i relationen mellan handläggaren och barnet (Kohli 2006; Newbigging & Thomas 

2011).  

 

2.2. Teoretiska perspektiv: att skapa skillnader 

 

Orientalism som teori lanserades av den palestinsk-amerikanska forskaren Edward Said år 

1978. Teorin är en av de mest tongivande inom den diskurs som kommit kallas för post-

kolonial teori. Orientalism bygger på konstruktionen av “den andre”. För att förstå och 

definiera oss själva behövs någon eller något som är annorlunda. Därför blir konstruktionen 

av “den andre” en förutsättning för att kunna förstå “vem är vi (jag) och vem är de?” Said 

(2004) menar att Orientalismen utgörs av de seglivade myter, fördomar och föreställningar i 

väst om hur Orienten är, har varit eller borde vara. Orienten används av honom som ett 

samlingsnamn för de kulturer, geografiska områden, den historia samt de religioner som 

tillhör “den andre”. Orientalismen utgör de beskrivningar som Europeiska lärda har använt 

för att beskriva Orienten genom historien och fram till idag. Förhållandet beskrivs genom att 

framhäva den europeiska överlägsenheten och det exotiska, traditionsbundna och 

underutvecklade i Orienten. Med tiden har orientalismen börjat leva ett eget liv. Idag i modern 

tid är det inte längre en bild som sprids från universiteten, utan snarare något som finns 

överallt i våra västerländska samhällen, inte minst i media och i västerländska kulturer (Said 

2004). 
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Kurkiala (2005) instämmer i Saids (2004) resonemang i hur vi sorterar människor och 

kulturer i sociala kategorier. Han menar att eftersom människan är unik skapar vi kategorier 

och framhäver skillnader, för att kunna generalisera och se mönster. Skillnaden är det som 

möjliggör komplexitet och komplexiteten är det som skapar mening i mänskliga relationer. 

Kurkiala (2005) menar att denna indelning i “vi och de” är både ofrånkomlig och nödvändig 

och gäller alla mänskliga relationer. Han poängterar dock att det är viktigt att ifrågasätta de 

kategoriseringar vi ständigt gör och försöka se de från nya vinklar. Författaren menar att när 

skillnader mellan människor inte längre får finnas, eller när skillnader inte erkänns, så bottnar 

det i en rädsla för att diskriminera och en strävan efter konsensus. Skillnader döljs, 

tabubeläggs eller tonas ner och i den processen går de likheter, som faktiskt finns, förlorade 

då all energi går till att dölja skillnaderna. Skillnader blir till ett synonymt uttryck för 

ojämlikhet och bör därmed dämpas för att nå jämlikhet. Syftet med detta är gott. Vi vill så 

gärna att det ska vara jämlikt men baksidan innebär konsekvenser i form av likriktning och 

homogenisering. Kurkiala (2005) kallar det för ett sympatiskt projekt och menar att vi hyllar 

mångfald och skillnader på ytan, men upplever dessa som farliga och hotfulla på djupet.  

 

3. Metod  

3.1. Syn på kunskap 

 

I vår studie har vi valt att använda oss utav en socialkonstruktionistisk ansats. 

Socialkonstruktivism syftar till en syn på kunskap där individen är delaktig och skapar 

kunskap genom att ständigt tolka sin omvärld genom de inre filter varje individ besitter 

(Thomassen 2007). I återberättandet av verkligheten formulerar individen sina intryck och gör 

dem till ord. Genom att sätta namn, ord, på vad vi ser definierar vi vår verklighet genom att 

utesluta andra. Därmed konstrueras en verklighetsbild (ibid.). Socialkonstruktivism som teori 

ingår i en postmodern vetenskapstradition som inriktar sig på att lyfta fram och granska de 

perspektiv som tidigare ej blivit belysta. Dock bör det lyftas fram att postmodernism handlar 

mer om ett kritiskt förhållningssätt snarare än en renodlad vetenskapsteoretisk tradition 

(Thomassen 2007). 

 

I vår studie vill vi nå en djupare förståelse om hur socialarbetare förhåller sig till de 

ensamkommande barnens kultur och sociala problematik. Därför lånar vi begreppet förståelse 
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från hermeneutiken. Thomassen (2007) förklarar att hermeneutik är läran om tolkning och 

förståelse. Genom att observera och därefter tolka människors olika yttringar konkretiseras 

det “inre livet” och blir möjligt att studera. Förståelse som metod anses därmed avgörande för 

att nå kunskap om en människas “inre upplevda erfarenhet” (ibid.). 

        

3.2. Val av metod: Kvalitativa intervjuer 

 

Eftersom att vill vi nå en djupare förståelse om hur socialarbetare förhåller sig till de 

ensamkommande barnens kultur och sociala problematik, har vi valt att utgå från kvalitativ 

metod då det är ett mellanmänskligt fenomen som vi vill tolka och förstå (Bryman 2011). 

Genom att välja intervjuer har vi enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) fått en unik 

möjlighet till inblick i intervjupersonernas föreställningsvärld och fått möjlighet att få ta del 

av deras attityder, normer, språkbruk och emotioner. I vår studie har vi valt att inrikta oss på 

utsagor samt attityder. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att de är en produkt av ett 

mellanmänskligt, kontextbundet möte. Därmed kan utsagorna påverkas av intervjupersonens 

eller forskarens beteende eller känslor i stunden vilket förtar det empiriska materialets 

trovärdighet. Därför betraktar vi utsagorna som subjektiva upplevelser som återgavs i stunden 

och kan därmed inte ges ett faktamässigt sanningsvärde (ibid.).  

 

Eftersom uppsatsens frågeställningar och syfte utgår från socialarbetarnas subjektiva 

upplevelser, valde vi att göra semistrukturerade, kvalitativa intervjuer (Bryman 2011). 

Intervjuerfrågorna är strukturerade i en intervjuguide men eftersom att vi har valt att göra 

semistrukturerade intervjuer, hade vi möjlighet att frångå guiden om en intervjuperson ville 

berätta om ett sidospår (Trost 2010). Fördelen med intervjuguiden var dock att 

intervjupersonerna resonerade kring ett antal liknande frågor vilket gav oss ett brett material 

av data att analysera (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden gav även en viss struktur att 

falla tillbaks på vid intervjuer där intervjupersonen var mindre benägen att lägga ut texten om 

hens upplevelser.  

 

3.3. Urval och tillvägagångssätt 

 

När vi hade utformat informationsbrevet (bilaga 1) och intervjuguiden (bilaga 2) utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, började vi söka efter intervjupersoner via olika 
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kommuners växel. Vi presenterade oss, informerade kort om studien och frågade om vi kunde 

få tala med de som jobbar med ensamkommande barn på denna kommun. Från denna 

information kunde vi därefter ta kontakt med dessa personer via telefon och e-post med 

bifogat informationsbrev och fråga om vi fick göra intervjuer. I vissa fall fick vi 

kontaktuppgifter till handläggarnas chef och i andra fall kontaktuppgifter till handläggarna 

själva. Alla tillfrågade valde att tackade ja till att bli intervjuade vilket innebar att vi fick tacka 

nej till några (Trost 2010). Urvalet baserades på att intervjupersonerna skulle ha liknande 

arbetsuppgifter, därmed prioriterades de som arbetade med handläggning och 

myndighetsutövning av ensamkommande barn inom Socialtjänstens verksamhet. Det andra 

urvalskriteriet var att prioritera de handläggare som låg närmast vårt lärosäte i förhållande till 

geografisk placering. Detta innebar att vi fick tacka nej till några som ville delta i studien 

utifrån ekonomiska och tidsmässiga skäl (Bryman 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Urvalet kallas för att göra ett strategiskt målinriktat urval och syftet med det är att hitta en 

homogen grupp i den bemärkelsen att intervjupersonerna har mer eller mindre samma 

arbetsuppgifter (Bryman 2011). 

 

Vi säkerställde därefter att inga beroendeställningar eller tidigare kännedom existerade som 

till exempel kollegiala eller vänskapliga band. Detta innebar att inga intervjuer bokades på 

tidigare praktikplatser eller arbetsplatser för att undvika lojalitetskonflikter. Det var inte bara 

en strikt metodologisk vetenskaplig aspekt utan också en etisk avvägning (Vetenskapsrådet 

2011). Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats (Bryman 2011; Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2011; Trost 2010), och alla valde att göra intervjuerna på sina kontor.  

 

I samråd med vår handledare ansåg vi att ämnesvalet kunde uppfattas som känsligt, vilket 

skulle kunna resultera i att intervjupersonerna skulle känna sig otrygga med att tala öppet om 

sina upplevelser av sitt arbete. Av denna anledning valde vi att tydligt informera 

intervjupersonerna om att vi inte skulle publicera namn, kommun, kön eller någon annan 

personlig information. Vi valde dock att ha med vilken tidigare erfarenhet handläggaren har, 

då vi tror att den är av vikt för en djupare förståelse av dennes synsätt och uppfattningar. 

Endast vi och vår handledare har kunnat läsa intervjuerna (Bryman 2011). Vi valde att 

utforma intervjuguiden så att vi började med öppna och breda frågor i syfte att ge 

intervjupersonen utrymme att berätta sin berättelse om ämnet. Därefter försökte vi styra 

tillbaks samtalet till de ämnen vi ville undersöka närmare om så behövdes (Trost 2010). Till 

vår hjälp hade vi intervjuguiden och varandra.  



 

11 

 

 

Totalt gjorde vi nio stycken intervjuer vilket gav ett omfattande material
1
. Intervjuerna tog 

mellan 45 till 90 minuter att genomföra. Alla intervjuer bandades och detta samtyckte 

samtliga intervjupersoner till. Inspelningarna transkriberade vi därefter ordagrant. Planeringen 

var att vi skulle göra åtta stycken intervjuer, men en intervju kom att avvika kraftigt från de 

andra. Detta berodde sannolikt på att intervjupersonen nyligen hade påbörjat sin tjänst, i 

kombination med att vi som intervjuade var orutinerade då det var den första intervjun i 

studien. Därför valde vi att göra en extra intervju för att komplettera i syfte att säkerställa en 

tillfredställande grad av mättnad i det empiriska materialet. Vi valde att använda alla nio 

intervjuer som empiri i vår analys (Bryman 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Trost 

2010).  

 

3.3.1. Analysmetod 

 

Studiens analys har utgått från en tolkning av kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011). 

Utifrån de teman som framträdde, då bägge medförfattarna upprepade gånger läst igenom det 

empiriska materialet, omvandlade vi intervjupersonernas utsagor till koder. Detta gjordes 

genom att identifiera de meningsbärande enheter i intervjupersonernas utsagor och koda dem 

efter innehåll. Därefter sorterade vi in koderna i olika tematiska kategorier. De teman som inte 

var av relevans för syftet med studien togs därefter bort ur kodningsmallen. Ett antal teman 

valdes sedan ut som mest relevanta för studien. Detta urval gjordes utifrån vad vi ansåg som 

mest kärnfullt, spännande och problematiskt i materialet. Dessa teman färgkodades sedan 

direkt in i en utskrift av det empiriska materialet och bearbetades därefter i studiens 

resultatdel (ibid.). 

 

3.4. Metodologiska överväganden 

 

Vi valde att intervjua socialarbetarna för att vill vi nå en djupare förståelse om hur 

socialarbetare förhåller sig till de ensamkommande barnens kultur och sociala problematik. 

Detta innebär att studien endast återspeglar handläggarnas perspektiv på situationen. De 

ensamkommande barnens röst, deras upplevelser och syn finns därför inte med. Denna 

konsekvens anser vi själva är urvalets största brist (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; 

                                                 
1
 Materialet omfattade 174 sidor. 
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Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2014). På grund av etiska skäl (Vetenskapsrådet 2011), 

och att vi som studenter avråds i från att göra studier med Socialtjänstens klienter, valde vi att 

utesluta de ensamkommande barnen som intervjupersoner. En intervjustudie med de 

ensamkommande barnen hade annars kunnat ge en bredare bild och ökat studiens 

trovärdighet, inte minst om vi hade kunnat göra observationsstudier i mötet med handläggarna 

pararellt, vilket även kallas triangulering (Bryman 2008; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; 

Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vi har under processens gång övervägt ett antal andra metoder som vi tror hade kunnat ge lika 

bra resultat, men av olika skäl inte kunnat genomföras. En metod skulle vara öppna passiva 

observationer i mötet mellan socialarbetaren och det ensamkommande barnet. Det hade 

kunnat ge oss en inblick i hur utredningar och insatser motiveras i stunden, vad som blir sagt 

och vad resultatet blir (Bryman 2011; Lalander 2011). Observationer var på grund av de 

etiska skälen inte möjliga för oss att genomföra (Vetenskapsrådet 2011). Vi övervägde också 

fokusgrupper med handläggarna (Bryman 2004; Dahlin-Ivanoff 2011) som metod. Detta hade 

kunnat ge ett mer lättbearbetat material eftersom delade erfarenheter och gemensamma 

upplevelser tydligare hade kommit fram. Rätt utfört hade fokusgrupper kunnat fungera som 

ett forum där intervjupersonerna genom diskussion skulle kunna komma fram till nya insikter 

och slutsatser, vilket skulle kunna ha gett ett intressant och brett material. Fokusgrupper som 

metod valdes däremot bort då ämnet kan uppfattas som känsligt. Vi bedömde att vi riskerade 

att få tillrättalagda svar. Dessutom märkte vi att socialarbetarna har ont om tid och vi fick i 

vissa fall vänta i flera veckor på att kunna komma och göra en individuell intervju. 

Svårigheten med att samordna fokusgrupper ansåg vi övervägde fördelarna med vilken 

kunskap fokusgrupper kunde generera (ibid.). 

 

Vår förförståelse av ämnet kräver sin redogörelse. Vi har bägge arbetslivserfarenhet från 

arbetet med ensamkommande barn från ett HVB-hem, som främst inriktar sig på familj och 

barnutredningar. Vår främsta upplevelse i arbetet med ärenden som berörde asylsökande 

familjer samt ensamkommande barn, var att det var otydliga riktlinjer från Socialtjänstens 

håll. Rutinerna kring ärendet verkade vara ostrukturerade och vi som arbetade fick en känsla 

av oförutsägbarhet i ärendets gång. Ibland kunde det också vara tveksamma grunder till beslut 

varför en asylsökande familj ens skulle bo på boendet då det inte fanns någon mer omfattande 

problematik. Under praktikterminen har en av studiens medförfattare kommit i kontakt med 

handläggning och myndighetsutövning av ensamkommande inom Socialtjänstens verksamhet. 
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Vi hade därför en bild av hur Socialtjänsten arbetar med ensamkommande barn i ett tidigt 

skede av vår studie, och vår bild var även präglad med känslor av kaos från HVB-hemmet. 

Vår förförståelse har varit en förväntan om oreda inom arbetet med ensamkommande barn 

samt en förväntan om att socialarbetarna skulle öppet problematisera kulturella krockar 

mellan utredaren och det ensamkommande barnet. Vi har därmed burit med oss en förväntan 

om att hitta problematiska förhållanden i arbetet med ensamkommande barn, och det kan ha 

påverkat oss till att rikta ett särskilt fokus på dysfunktionella aspekter i arbetet istället för de 

välfungerande.  

 

3.4.1. Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Bryman (2011) kan vi som kvalitativa forskare inte mäta studiens eller metodens 

tillförlitlighet och trovärdighet i siffror. Det är en av nackdelarna med att välja kvalitativ 

metod. Validitet i kvalitativ metod är frågan om vi tillförlitligt undersöker det vi avser att 

undersöka. Det vi har gjort för att styrka studiens validitet är att beskriva hur 

forskningsprocessen har påverkat resultatet. Vi har redogjort för vilka urval vi gjort av 

intervjupersonerna och hur datainsamlingen gått till och detta har vi redovisat i avsnittet för 

Urval & tillvägagångsätt. Vi redogör också för vilken analysmetod vi använt oss utav och hur 

datan har bearbetas. Detta har vi redovisat i det tidigare avsnittet för analysmetod. Även vår 

förförståelse kan påverka datainsamlingen och den redogör vi för i avsnittet om 

metodologiska överväganden. Reliabilitet, i vår studie är hur pålitligt och trovärdigt studien är 

utförd. Frågan handlar om kvalitén i såväl den inspelningsutrustning som kvalitén på oss 

själva som forskare. Vår förförståelse och förmåga att utföra insamling av data kan påverka 

studien och därför har vi redogjort för detta tidigare avsnitt. Frågan om vår egna kvalité 

avseende datainsamling är svår att redogöra men det får läsaren själv bilda sin uppfattning 

om.  

Generaliserbarheten i vår studie är som brukligt i kvalitativ forskning inte tillförlitlig. I en 

strikt mening säger studiens resultat bara något om ett fenomen på en viss plats vid en viss 

tidpunkt. Samma förhållande gäller frågan om vår studie är replikerbar för forskare som vill 

återskapa vår studie. Samma upplägg av studien borde vara möjlig att återskapa förutom i en 

geografisk mening, då vi av etiska skäl inte kan berätta var intervjupersonerna arbetar. 

Resultatet skulle också säkert bli liknande, men garanterat inte identiskt eftersom denna studie 

bygger på tolkning av mänskligt meningsskapande (ibid.). 
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3.5. Etiska överväganden 

 

Innan studien ägde rum hade vi gjort efterforskningar av området ensamkommande barn inom 

socialtjänstens verksamhet, och märkt att området vi vill forska på behöver utökad och 

fördjupad kunskap. Detta gjorde vi för att kunna motivera det obehag och besvär som studien 

innebar för de som kommit att omfattas av den. Enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) får forskning inte bedrivas som kan skada människor 

fysiskt eller psykiskt. Vi har därför varit noggranna med att ingen person kommit till skada 

under studiens gång. Eftersom att flera intervjupersoner själva sagt att detta kan jag bara säga 

till dig därför att jag är anonym, tog vi beslutet att anonymisera de helt, för att vara säkra på 

att ingen skulle kunna komma till skada (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Intervjupersonerna valdes utifrån att det inte skulle förekomma någon beroendeställning eller 

tidigare kännedom, som till exempel kollegiala band, släktskap eller vänskap. Alla 

intervjupersoner fick en skriftlig förhandsinformation med kort information om 

uppgiftslämnarens roll i forskningsprojektet, studiens syfte och kort om dess design, samt 

upplysning om att det är helt frivilligt för dem att delta. Samtycke till deltagande inhämtades 

såväl skriftligt via epost och muntligt vid intervjutillfället. Vi klargjorde för intervjupersonen 

att den fritt får bestämma hur och i vilken omfattning de vill delta och att de hade rätt att 

avsluta deltagandet när som helst utan att behöva motivera orsaken (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Vi vill också poängtera att syftet aldrig har varit att peka finger och utmåla någon individ i 

dålig dager. All eventuell kritik måste därför förstås på en högre abstraktionsnivå. 

Intervjupersonernas utsagor fungerar främst som ett exempel på ett större fenomen, och att vi 

inte är kritiska mot personen själv. Uppgifter om intervjupersonerna har enbart använts till vår 

forskning, ej i något annat syfte som till exempel kommersiella. När studien är examinerad 

och godkänd ämnar vi att ge intervjupersonerna och den organisation de tillhör, möjlighet att 

få ta del av den färdiga studien. Genom att göra detta stärks nyttan med studien 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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3.6. Intervjupersonerna 

 

I vår studie har vi valt att anonymisera våra intervjupersoner både gällande kön, ort och ålder 

då det ej är relevant för studiens syfte eller för vår analys. Av samma anledning använder vi 

hen som könsneutralt personligt pronomen. Användandet av hen är inget ställningstagande 

utan för att värna om anonymitet för intervjupersonerna. Det används också för att underlätta 

variationen i texten och slippa upprepningar av intervjupersonens namn. Vi har valt att skapa 

könsneutrala fiktiva namn för varje intervjuperson. Vi har även valt att presentera varje 

person med en kortfattad beskrivning av vilken tidigare erfarenhet de har av arbete med 

ensamkommande barn. En handläggare med mer än ett års erfarenhet har vi definierat som 

mer erfaren, och en med mindre än ett års erfarenhet som mindre erfaren. 

 

Alexis: Hen har mycket erfarenhet av ensamkommande barn. Alexis har tidigare arbetat på ett 

boende för ensamkommande och därefter som socialsekreterare för ensamkommande barn i 

flertalet år.   

 

Eli: Eli har mindre erfarenhet av ensamkommande barn. Hen har arbetat med nyanlända 

flyktingfamiljer på olika sätt och har den sista tiden arbetat som handläggare för 

ensamkommande barn.   

 

Jona: Hen har mycket erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. Jona har tidigare 

arbetat på olika boenden för ensamkommande ungdomar och på arbetsförmedlingen med 

etablering för nyanlända. Hen arbetar idag som socialsekreterare för ensamkommande barn. 

 

Kim: Kim har mindre erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn. Kim arbetade 

innan med barn och familj och den nuvarande tjänsten som socialsekreterare är det första med 

ensamkommande barn. Kim har arbetat ett par månader som detta när intervjun äger rum. 

 

Lo: Hen har mycket erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. Hen har tidigare arbetat 

med familjehemsutredningar och barnavårdsutredningar. Lo har flera års erfarenhet som 

handläggare för ensamkommande barn.  
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Love: Love har mycket erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. Hen har ett par års 

erfarenhet som handläggare. Tidigare arbetade Love med barnavårdsutredningar men jobbar 

idag mest med ensamkommande barn. 

 

René: René har mycket erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. René har flera års 

erfarenhet som handläggare. De sista åren allt mer med gruppen ensamkommande. 

 

Robin: Robin har mycket erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. Robin arbetade 

tidigare på Migrationsverket. Hen arbetar idag med handläggning och myndighetsutövning 

med ensamkommande barn och har gjort det i ett par år. 

 

Vanja: Vanja har mindre erfarenhet av arbete med ensamkommande. Hen har arbetat med 

vuxna flyktingar och på arbetsförmedlingen. Vanja arbetar idag som socialsekreterare med 

ensamkommande barn. 

 

4. Resultat och analys 

 

I vår studie vill vi förstå hur socialarbetarna förhåller sig till de ensamkommande barnens 

kultur och sociala problematik. Intervjuerna visade att det var viktigt att beskriva 

socialarbetarens förutsättningar i arbetet med ensamkommande barn, för att tillfullo förstå 

deras förhållningssätt till de ensamkommande barnens kultur och sociala problematik. Därför 

presenterar vi först socialarbetarens utmaningar. Därefter beskrivs socialarbetarnas 

förhållningssätt gentemot de ensamkommande barnen rörande skillnader. Slutligen 

presenteras hur socialarbetarens förhållningssätt kan påverka de bedömningar samt insatser 

som beviljas för ensamkommande barn.  

 

4.1. Utmaningar  

 

I arbetet med ensamkommande barn beskriver socialarbetarna ett antal utmaningar som de får 

förhålla sig till i det dagliga arbetet. De mest framträdande utmaningarna som går att utröna ur 

empirin är tidsbrist, samhällets attityd samt ekonomi i förhållande till verksamheten kring de 

ensamkommande barnen.  
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4.1.1 Tidsbrist 

 

Statistiskt har gruppen ensamkommande barn ökat drastiskt från 3852 st år 2013 till 6356 st år 

2014 (Migrationsverket 2014). Detta innebär en stor utökning av anvisningsplatser till varje 

kommun och många intervjupersoner har uttryckt en oro över hur den väntade ökningen 2015 

ska hanteras. 

Eli: Det kommer jättemycket ensamkommande. Det har ju skapat en viss 

oro här med, för vi har inga mer platser nu (...) För det blir vårt ansvar som 

socialtjänst och socialhandläggare att lösa det. Vi måste hitta någonstans för 

dem att bo. 

Love problematiserar att även deras kommun kommer att få dubbelt så många 

anvisningsplatser till nästa år, men samtidigt så kommer de inte att få dubbelt så mycket 

resurser. Detta kommer att innebära en oförändrad personalstyrka trots utökad 

arbetsbelastning. Utöver anvisningsplatserna kommer det även EBO placeringar som inte går 

att förutsäga eller planera för. Det Love och Eli beskriver är en situation där resurserna inte 

ökar i samma takt som arbetsbelastningen.  

 

Vanja: Det är ju en extrem arbetsbelastning som vi har jag och min kollega 

(...) så man hinner inte tänka så mycket utan det är mer att hålla sig ovanför 

vattenytan. 

 

Vanja förklarar vidare att det finns en upplevelse av kaos där de får kämpa hårt för att hinna 

med utredningstider och uppföljningar av placeringar. Vanja berättar att de har även fått 

rationalisera bort den tre månaders uppföljning av ABO och EBO placeringar, som annars är 

standard enligt BBIC. Uppföljningen görs nu i stället var sjätte månad och Vanja berättar att 

de inte alltid hinner med den heller. Det flertalet handläggare tydligt beskriver är en 

arbetssituation som är präglad av tidsbrist. Handläggarna upplever att de har svårt att hinna 

med sina arbetsuppgifter och då är det tiden med barnen som får prioriteras bort. Flera av 

handläggarna uttrycker i intervjuerna en önskan om att få mer tid att träffa och lära känna 

barnen, men på grund av organisatoriska samt ekonomiska skäl måste all tid och energi läggas 

på att klara det mest nödvändiga. Kohli (2007) beskriver en liknande situation i arbetet som 

utförs med ensamkommande barn i Storbritannien. I studien lyfter han däremot fram att 

resultaten förbättrades över tid, vilket visar vikten av att socialarbetarna får mer tid med de 

ensamkommande barnen för att kunna utföra socialt arbete med kvalité. 
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4.1.2. Samhällets attityd 

 

Alexis: Det är lite panikläge just nu (...) samtidigt tycker jag att politikerna 

kunde ha förberett för detta. Migrationsverket kommer ut med prognoser 

varje månad och det kan man följa om man är intresserad. Kris och panik får 

kommunerna skylla sig själva för tycker jag, för det har vi kunnat förutsäga 

ganska mycket. 

 

Handläggarna försöker hantera en typ av krisläge som enligt Alexis egentligen kan härledas 

till en brist på kommunalt ansvarstagande. Intervjupersonen Jona beskriver ett liknande läge 

där de flesta kommuner är dåligt förberedda på mottagandet av ensamkommande barn. Hen 

förklarar att den avslutande delen av kommunens verksamhet för ungdomarna, 

utslussverksamheten är särskilt eftersatt och förknippas med brister. Alexis ger sin syn på om 

problemet kan anses finnas på en strukturell nivå. 

 

Alexis: Ja det tycker jag, att det är politikerna som bör följa eller se till att 

någon följer utvecklingen och göra plats för de barn som vi kommer att 

behöva ta emot. Och sen finns det en politisk ovilja att ge dem det här 

utrymmet här i kommunen, det är inte något nytt. 

 

Alexis uttalande visar att det kommunala styret, som verksamheten utgår ifrån och som styr 

över resurserna, hyser en viss ovilja mot att ge gruppen ensamkommande ett större utrymme. 

Alexis talar om utrymme och åsyftar då de boendeplatser som skulle behövas för att på ett bra 

sätt kunna ta i mot de barn som nu kommer. Ur teoretisk synpunkt kan man se det som att de 

ensamkommande barnen betraktas som en avgränsad grupp samt kategori (Kurkiala 2005). I 

detta sammanhang ger den grupptillhörigheten negativa konsekvenser då den samtidigt 

innebär ett icke-tillhörande (Wernersjö 2011), ett utanförskap, där barnen inte riktigt 

inkluderas i medborgarskapet vilket flera intervjupersoner beskriver. Love beskriver hur hen 

flera gånger har mött personer anställda inom kommunen som har en krass inställning 

gentemot ensamkommande barn. Synen är att man ser dem som bortskämda snorungar som 

redan fått tillräckligt ifrån staten. 

 

Love: Man missunnar de ensamkommande empati. Man har ingen empati 

(...) man har inte alls förståelse för deras trauma och att de, är det någon som 

är aggressiv så ser man det som att det är himla mycket fel på han, att han är 

psykiskt sjuk (...) och det gör man aldrig med svenska barn, tycker jag. 
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Även om Loves upplevelse kan vara en engångsföreteelse i en kommun så vittnar det ändå 

om att det finns ett visst motstånd och ovilja riktad mot verksamheten kring ensamkommande 

barn. Synen på hur samhället ser barnen som “de andra” (Said 2004), kan förstås genom hur 

gruppen identifieras kollektivt utifrån den västerländska nidbilden av Orienten som befolkat 

av primitiva, våldsamma och galna människor, och därför bär barnet med sig dessa påstått 

kulturellt betingade egenskaper till värdlandet (ibid.). Detta fungerar som ett hinder då barnet 

inte ses som en naturlig del av det samhälle det befinner sig i. Barnen som kategori ses som 

att de redan fått tillräckligt från landet Sverige och därför inte förtjänar mer. Denna bild håller 

intervjupersonerna inte med om och den försöker de ändra på. 

 

4.1.3. Ekonomi 

 

Den sammantagna bilden som intervjupersonerna ger är att ensamkommande barn är en 

verksamhet med lägre prioritet hos Socialtjänsten. Love förklarar det så här. 

 

Love: Vi har fått mer ungdomar och mindre resurser. I början när jag 

jobbade så hade vi genomförandeplaner eller uppföljningsmöten var tredje 

månad (...) sen nu är det 6 månader som gäller och då ska vi också prata 

med ungdomen var sjätte månad (...) och det har ju blivit så utifrån 

organisationen. Man prioriterar ned ensamkommande och våld mot barn via 

aktualiseringar prioriteras upp. Ensamkommande prioriteras ned för de har 

någon som tar hand om dem, de är inte i den akuta fasen där de står utan 

beskydd. 

 

Bristen på prioritet, och därmed inskränkningar i tilldelningen av ekonomiska resurser, har 

resulterat i underbemanning. Detta är ett genomgående tema som beskrivs av nästan samtliga 

intervjupersoner. Samtidigt beskriver Jona. 

 

Jona: Ekonomin ligger till grund för det mesta, det ska man vara jävligt 

medveten om. Hade man inte fått så mycket pengar för ensamkommande 

barn då hade inte lika många kommuner varit så angelägna att ta emot (...) 

det är inte av sociala skäl, liksom av barnkonventionen och de skälen som 

kommuner tar emot ensamkommande flyktingbarn primärt, utan det är för 

att det är en vinstaffär (...) I de flesta kommuner så betalar ju de intäkter 

man får från ensamkommande betalar andra delar av förvaltningen. Det går 

inte enbart till ensamkommande utan det kan betala andra delar av 

socialförvaltningen. 
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Det Jona beskriver står i kontrast mot tidigare uttalanden om akut platsbrist och tidsbrist 

kopplat till för lite ekonomiska resurser. Enligt Jona är den kommunala verksamheten med 

ensamkommande barn en vinstaffär eftersom kommunen kan återsöka sina kostnader till 

Migrationsverket. Överskottet beskrivs gå in och täcka andra utgifter i förvaltningens budget. 

Dessa resurser är avsedda till barnen men kommer dem inte till gagn. Andra intervjupersoner 

som Love och Alexis beskriver också detta fenomen och uttrycker en oro över att det leder till 

en bristande ansvarskänsla hos kommunen, då det ändå inte är kommunen som står för notan. 

 

Alexis: Man tänker mycket på det här med återsökning [angående 

ensamkommande barn] att det ska betala sig självt på något sätt, och det 

gillar jag inte alls (...) det får inte kosta kommunen någonting utan det ska 

täckas av Migrationsverket och det tycker jag är helt tokigt. 

 

Jona beskriver ytterligare hur hen inte tror att det hade funnits särskilda handläggare för just 

ensamkommande barn om det inte vore för den ekonomiska aspekten. Majoriteten av 

kommunerna i studien har valt att göra en separat avdelning för ensamkommande barn där 

handläggare anställs för enbart den uppgiften.  

 

Ur Ploesser och Mecheril (2011) perspektiv erkänner socialförvaltningen skillnaden mellan 

svenska barn samt ensamkommande barn genom att göra en särskild avdelning för dem. Men 

samtidigt särskiljer det dem även som grupp och både bekräftar de binära skillnaderna samt 

reproducerar de strukturer som uppehåller dem. I det här fallet upplever intervjupersoner 

särskiljandet av barnen som en egen kategori, inom socialförvaltningens organisation, har 

resulterat i en bristande ansvarkänsla hos kommunen. Samtidigt problematiserar Engebritsen 

(2003) hur byråkratiseringen i mottagandet av ensamkommande barn transformerar individer 

till en grupp genom beskrivningar av barnens generella behov. Det författaren diskuterar i sin 

studie är hur de generella behoven som barnen tillskrivs har en slående likhet med 

myndighetens behov samt intressen, vilket väcker frågan vems behov som egentligen står i 

centrum (ibid). Ur ett annat perspektiv kan man se resursfördelningen som en organisatorisk 

fråga som snarare utgår från behov än specifika grupptillhörigheter. Det empiriska materialet 

visar hur flera handläggare upplever denna organisatoriska uppdelning, där de 

ensamkommande barnen skapas till en egen grupp hos Socialtjänsten, påverkar barnens 

möjligheter och förutsättningar till det sämre.  
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4.2. Att tala om skillnader 

4.2.1. Socialarbetarnas förhållningssätt gentemot ensamkommande barn 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:435) skall Socialtjänsten främja jämlikhet i levnadsvillkor 

med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstens verksamhet 

skall verka mot diskriminering samt fungera som en demokratiskt tillgänglig instans. Eliassi 

(2014) argumenterar för att Socialtjänstens förhållningssätt gentemot klienterna är präglat av 

universalism där man i en strävan för att genomföra jämlikt socialt arbete utgår från en 

universalistisk syn på människan. Denna syn innebär att man inte vill göra skillnader eller 

uttala skillnader mellan människor. Healy (2007) förklarar att syftet med universalismen är att 

motverka diskriminerande indelningar och rubriceringar av människor och på så sätt verka för 

jämlikhet. Alexis beskriver här sin syn vad som skiljer mellan ensamkommande och 

“vanliga” barn i Socialtjänstens verksamhet. 

 

Alexis: Hjälp med området sociala relationer har de mer behov av att få 

hjälp med. Just för att deras vårdnadshavare är frånvarande. Men inte så 

mycket annat egentligen, det är vanliga ungdomar, jag önskar att det var 

mer beblandat. 

 

Även René beskriver här hur ensamkommande ses som alla andra barn. 

 

René: Alla barn i världen har en viss uppsättning av behov, och där skiljer 

sig inte ensamkommande på något vis utan de har också behov som alla 

andra. Det som de inte har är nätverk och föräldrar som kan tillgodose det 

här, och då måste man titta på vem som kan göra det här på bästa sätt. 

 

Alexis och René beskriver ett förhållningssätt där de ensamkommande barnen betraktas som 

“vanliga” barn med extra behov av stöd på området sociala relationer. Alexis förklarar hur 

den organisatoriska uppdelningen, där ensamkommande är en egen avdelning, har resulterat i 

att arbetet med ensamkommande har blivit till en ö inom kommunens verksamhet. Alexis 

upplever att de ensamkommande därmed inte riktigt betraktas som en del av den övriga 

verksamheten och därför har hen gjort ett aktivt val genom att ständigt försöka prata om och 

försöka visa hur de ensamkommande barnen inte skiljer sig från andra svenska ungdomar i 

olika grupper och sammanhang. Ur ett perspektiv går det att tolka Alexis uttalande som ett 

uttryck för normaliseringsprincipen (Socialstyrelsen 2013) samt universalism (Eliassi 2014) 

då Alexis framhäver att det inte finns någon större skillnad mellan ensamkommande barn och 
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“vanliga” barn. Det Alexis beskriver är hur hen använder den universalistiska retoriken i ett 

målmedvetet syfte i att skapa en naturlig plats för de ensamkommande barnen. Därmed går 

det att se Alexis universalistiska förhållningssätt som en hanteringsstrategi i mötet med bland 

annat kommunen för att skapa ett mer inkluderande klimat, där de ensamkommande skall ses 

som medborgare istället för flyktingar. 

 

Detta visar också på ett engagemang för barnen vilket även Kohli (2007) beskriver att många 

handläggare har som arbetar med ensamkommande barn. Ur Ploessers och Mecherils (2011) 

synvinkel ignorerar Alexis skillnader i syfte att uppnå ett jämlikt förhållande där ingen ska 

särskiljas på grund av bland annat etnisk eller kulturell härkomst. Författarna visar dock att 

det förhållningssättet kan bli problematiskt då man samtidigt ignorerar de maktrelationer och 

hierarkier som råder mellan olika grupperingar i samhället. Istället för att motverka social 

orättvisa befäster man då den genom att inte erkänna de olika kategoriernas inneboende makt 

och påverkan. Målsättningen att skapa ett mer inkluderande klimat kan därmed få en motsatt 

effekt och resultera i förstärkta grupperingar, vilket i barnens fall kan innebära ett större 

utanförskap (ibid.). 

 

Ett av Socialtjänstens uppdrag är att ge de ensamkommande barnen möjlighet och utrymme 

att ta del av det svenska samhället, men metoden där de inte erkänner skillnader, snarare 

bekräftar skillnaderna i det binära förhållandet mellan svensk och osvensk. Enligt ett 

orientalistiskt synsätt (Said 2004) kan ansträngningen att överbrygga distansen mellan 

grupperna vara förgäves, så länge bilden av “den andre” fortfarande finns där och påverkar 

förhållandet. Det ensamkommande barnet kommer att betraktas som flykting vare sig den 

känner sig som det eller inte, så länge det omgivande samhället fortfarande ser barnet som 

flykting (ibid.). Därmed blir konstruktionen av “den andre”, själva kategoriseringen, en 

viktig del att granska och analysera för att nå en djupare förståelse om ett ensamkommande 

barns möjligheter i det svenska samhället. 
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4.3. Kulturella skillnader 

4.3.1. Kategoriseringar 

 

Kurkiala (2005) beskriver hur skapandet av kategorier är oundvikliga i mötet med den 

komplexitet som andra människor utgör. Därför beskriver han att vi måste få sortera vår 

omvärld i kategorier i syfte att få överblick och förstå mönster i samspelet människor emellan. 

Utifrån den aspekten är det tydligt att detta också är något som sker inom Socialtjänstens 

verksamhet, då deras arbete utgår från dagliga möten med många olika människor. När vi 

frågar intervjupersonerna om det finns några skillnader mellan arbetet med ensamkommande 

barn och andra “vanliga” barnärenden så svarar större delen att det främst är bristen på 

vårdnadshavare som är skillnaden. I övrigt beskriver de att det är “vanliga” ungdomar som 

har “vanliga” tonårsproblem. Även i lagstiftning samt i riktlinjer som 

normaliseringsprincipen (Socialstyrelsen 2013) finns det en målsättning att inte göra skillnad 

mellan ensamkommande barn och svenska barn inom Socialtjänstens verksamhet.  

 

Ur ett orientalistiskt perspektiv föreligger ett binärt förhållande mellan ensamkommande 

flyktingbarn och svenska barn. Dessa skillnader har ett inneboende maktförhållande mellan 

sig där det ensamkommande barnet från mellanöstern är klassificerad som något exotiskt och 

annorlunda och det svenska barnet blir betraktat som normen (Said 2004). Utifrån den 

aspekten kan normaliseringsprincipen (Socialstyrelsen 2013) ses som ett försök att ignorera 

skillnader vilket Kurkiala (2005) beskriver som ett sympatiskt projekt. Dock menar han att 

rädslan för att tala om skillnader även döljer vissa sanningar som enbart ett tydligt binärt 

förhållande kan berätta något om. Skillnader har blivit ett synonymt uttryck för ojämlikhet 

och måste därmed bekämpas (ibid.). 

 

Kim: Ensamkommande barn har oftast en väldigt annorlunda bakgrund om 

man jämför med svensk uppväxt, hur de har haft det och vilka behov som de 

har, för det skiljer sig såklart från någon som har växt upp i Sverige. Sen är 

det viktigt att man inte sätter alla i samma mall, att man, det är ju mer det 

här kulturella som skiljer sig. 

 

Kim konstaterar att det finns en kulturell skillnad mellan ensamkommande barn och svenska 

barn i förhållande till uppväxtförhållanden, men samtidigt betonar hen vikten i att inte 

kategorisera dem efter någon särskild mall. Även Jona beskriver hur hen anser att barnen ska 

behandlas lika inför lagen, men att det inte innebär att barnen ska behandlas exakt likadant. 
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Det Jona syftar på är en strävan till en mer individuell anpassning av till exempel insatser. 

Genom att förhålla sig och tala om skillnader uttrycker Kim samtidigt en kritisk hållning till 

kategoriseringen av ensamkommande barn (Kurkiala 2005). Enligt Ploesser och Mecheril 

(2011) kan även det förhållningssättet, att tala samt definiera skillnader, resultera i ett 

bekräftande av sociala maktstrukturer. Detta visar hur komplext mötet mellan 

ensamkommande barn och Socialtjänsten är och författarna visar hur det inte finns ett sätt att 

göra det på (ibid.). 

 

Det som däremot framkommer mer tydligt i det empiriska materialet är det universalistiska 

förhållningssättet. Eliassi (2014) problematiserar det universalistiska förhållningssättet och 

menar att ignorerandet av skillnader leder till kulturism, där man under ytan kategoriserar 

klienter utifrån bland annat kulturell tillhörighet. Den formen av kategorisering beskriver 

Kurkiala (2005) som en konsekvens när kategorierna, som ursprungligen var ett verktyg för 

att förstå verkligheten, transformeras till fasta verklighetsbilder och får ett sanningsvärde. 

Detta menar han sker när en person inte förhåller sig tillräckligt kritiskt till de 

kategoriseringar som den personen skapat. Utifrån det orientalistiska perspektivet (Said 2004) 

blir kategoriseringen av ensamkommande barn också ett uttryck för konstruktionen av “den 

andre” som annorlunda och avvikande. Ur den synvinkeln kan kategoriseringen av 

ensamkommande barn resultera i ett utanförskap. Därför är det av vikt att få en djupare 

förståelse hur kategoriseringen av ensamkommande barn gestaltar sig samt ser ut hos 

Socialtjänsten. I syfte att nå en djupare förståelse har vi i vår studie valt att rikta ett särskilt 

fokus på hur socialarbetarna förhåller sig till de ensamkommande barnens kultur och sociala 

problematik.  

 

4.3.2. De ensamkommande barnens bakgrund 

 

Trots det neutrala universalistiska förhållningssättet uttrycker intervjupersonerna över lag 

vissa skillnader som de upplever finns mellan ensamkommande barn och svenska barn. Flera 

av intervjupersonerna har förklarat att de på grund av språkbarriären ofta har mindre kunskap 

om barnets bakgrund och uppväxtförhållanden. René förklarar att flera av barnen är mitt i en 

kris när de anländer till Sverige, vilket gör det svårt att ha djupa utredningssamtal då barnet 

kanske inte kan hantera det rent känslomässigt vid den tidpunkten. Därför kan mängden 

bakgrundsinformation om barnet variera kraftigt från individ till individ beroende på hur 
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mycket barnet har orkat prata om sina tidigare erfarenheter. Lo beskriver sin uppfattning om 

ensamkommande barns bakgrund. 

 

Lo: Min personliga uppfattning utav ungdomarna som kommer ensamma är 

att de är så fruktansvärt starka. De har ett psyke som inte är utav denna 

värld, skulle våra ungdomar här hemma behöva vara med om en bråkdel 

utav vad de berättar om. 

 

Efter följdfrågor förklarar Lo att hen tror att orsaken till att de ensamkommande barnen har ett 

starkare psyke, i jämförelse med svenska barn ligger i hur de har blivit uppfostrade. Lo 

beskriver att hen har upplevt denna styrka hos både barn från Afghanistan och Afrika, och det 

gemensamma är att dessa barn har blivit uppfostrade till att både hjälpa till som en grupp, 

men samtidigt till att bli väldigt självständiga. Lo förklarar vidare med: 

 

Lo: De blir piskade i andra länder tror jag på ett annat sätt att bli starka för 

hur gärna en mamma eller pappa vill curla sina ungar där, så har de inte 

alltid möjligheten, för att vi måste hjälpas åt för annars har vi inte mat, vi 

måste ha vatten (...) Om de kommer från till exempel landsbygden. 

 

Ur en aspekt kan man tolka det som att Lo vågar tala om och definiera de skillnader som finns 

mellan ensamkommande barns bakgrund och bakgrunden som många barn som växer upp i 

Sverige erfar. Utifrån Kurkialas resonemang (2005) bejakar Lo dessa skillnader och 

verbaliserar dem, men samtidigt klumpar Lo ihop flera olika länders kulturer, religioner samt 

uppfostringsideal till en enda kategori som hen därefter väljer att presentera för oss som 

frågar. Även om det börjar som en hyllning till barnens resursrikedom så transformeras flera 

livsöden till en generell berättelse, som på ett sätt simplifierar samt förminskar dessa olika 

ödens livsnerv och innehåll (Kurkiala 2005). Ur ett annat perspektiv kan vi förstå denna 

generalisering som en metod för att beskriva ett mönster eller en historia utan att utlämna eller 

att gå in på detalj. Kurkiala (2005) beskriver att vi måste få göra kategoriseringar för att skapa 

överblick och förståelse för mänskliga mönster. Därmed kan man se att vår fråga även kan ha 

genererat denna berättelse då Lo försökte återge sin samlade bild av flera öden på ett 

överskådligt vis.   

 

Ploesser och Mecheril (2011) skulle beskriva Los förhållningssätt som att hen i praktiken 

ägnade sig åt att se och erkänna skillnader, vilket skiljer sig från det annars neutrala sättet som 

Eliassi (2014) identifierar hos Socialtjänsten. Syftet med att erkänna skillnader är att tillåta 
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och öppna upp för kulturell pluralism där fler än ett perspektiv tas med i beräkning (Ploesser 

& Mecheril 2011). Dock kan den här typen av generalisering, där flera länder sammanfattas 

med ett sätt att uppfostra sina barn, där de dessutom antas ha specifikt socioekonomisk 

situation, egentligen främst tolkas som ett uttryck för orientalism (Said 2004). Lo ställer upp 

de ensamkommande barnens bakgrund i kontrast med den generella svenska bakgrunden där 

hen både glorifierar dem i förhållande till “starkt psyke” men samtidigt beskriver deras 

uppväxt som svår och karaktärsdanande. Berättelsen bekräftar ett binärt förhållande mellan 

svensk uppväxt och utländsk och tillägger dessutom en nivå där den utländska varianten 

förmodas vara fattigare. Berättelsen bekräftar därmed inte bara skillnader men lägger 

samtidigt en värdering i vilken av dessa varianter som är mest gynnsam (Said 2004). Detta 

kan man även se som ett uttryck för kulturism (Eliassi 2014). 

 

Alexis: De vanligaste är ju killar i 16 års åldern som inte har kontakt med 

sina föräldrar till en början och är väldigt resursstarka. De har med sig 

mycket utbildning och verkar ha haft trygg bakgrund och trygga 

familjeförhållanden. 

 

Bilderna om barnens bakgrund är skiftande. Även René beskriver att det kan skilja sig ganska 

markant vilken bakgrund barnen kommer ifrån. Vissa kommer från väldigt goda förhållanden 

och andra kommer från sämre. Detta visar hur en komplex sammansättning av människor som 

ska utgöra en grupp kan vara svår att kategorisera utan att behöva generalisera i en allt högre 

grad. Inom verksamheten för ensamkommande barn behöver man kunskap om hur det kan se 

ut för vissa av barnen som kommer. Dessutom i syfte att kunna utforma en verksamhet riktad 

till en grupp behövs generella drag för att man ska kunna urskilja mönster samt kunna skapa 

passande hjälpinsatser. Däremot blir det problematiskt om kategorin får ett alltför stort fokus 

vilket gör den annars komplexa gruppen individer till en massa utan ansikten. Enligt Kurkiala 

(2005) är det alltså inte skillnaderna i sig, eller verbaliseringen av dem som är hotfulla, utan 

snarare människors sätt att tillskriva konstruerade kategorier ett reellt sanningsvärde, som 

utgör den verkliga risken. 

 

Ur Wernersjös (2011) perspektiv kan man däremot se Alexis uttalande som en strävan att 

luckra upp bilden av barnen som en avvikande grupp samt kategori med svåra behov och 

svåra psykiska besvär. Genom att se dem som relativt välfungerande resursstarka barn så 

riktar Alexis sitt fokus på deras behov av boende och möjligheter i samhället. Utifrån den 

synvinkeln kan man tolka Alexis förhållningssätt som att hen hellre ser till samhällets ansvar 
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att hjälpa barnet i form av boende och utbildning, än att bara fokusera på barnet som 

vingklippt på grund av sin särskilda sociala problematik som ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

4.3.2. De ensamkommande barnens sociala problematik  

 

Socialtjänstens dagliga kontakt och verksamhet med barn och deras familjer börjar med 

antingen en anmälan om missförhållanden, eller genom en ansökan om stödinsatser. Därmed 

finns det ett konstaterat socialt problem redan från början för att barnet och dess familj ska bli 

klienter inom Socialtjänstens verksamhet. När det gäller de ensamkommande barnen så råder 

i vår undersökning olika uppfattningar om vad det egentliga sociala problemet är. Eli 

beskriver att barnens sociala problematik är bristen på vårdnadshavare, i övrigt menar Eli att 

det inte behöver vara några fler problem hos barnet eller dess familj.  

 

Eli: Det är inte samma problematik, och det är inte samma känsliga ämnen. 

Det är mer -ja nu är du här utan dina föräldrar och hur ska vi lösa detta. 

 

Detta synsätt kan tolkas på flera olika sätt. Eli gör både en skillnad i att ensamkommande som 

grupp generellt sett bara har ett socialt problem och hen lägger en värdering i det att det inte 

är lika känsligt som vid andra barnavårdsärenden. Utifrån Kurkialas (2005) syn på skillnader 

har hen skapat en kategori men ej förhållit sig kritisk till dess brist på nyanser. En annan 

aspekt är värderingen att barnets separation från deras föräldrar är en fråga som ej väcker 

svåra känslor hos barnet, i jämförelse med de känslor som ett “vanligt barnavårdsärende” via 

anmälan kan väcka. Detta är en värdering som kan kopplas till orientalismen där den 

främmande gruppen förväntas ha ett annat känsloliv i jämförelse med det västerländska (Said 

2004). 

 

Eli: De ensamkommande kommer ju hit utan vårdnadshavare. Det är ju det 

som är problemet. Det behöver inte vara att det är något problem i den 

familjen, men de är ju separerade. 

 

Det Eli beskriver är att det inte ska tas för givet att alla ensamkommande barn har 

problematiska familjeförhållanden utan det sociala problemet identifieras som bristen på 

vårdnadshavare. Ur Wernersjös (2011) perspektiv lyfter Eli fokuset från barnet som psykiskt 

skadat till vad samhället och värdlandet faktiskt kan göra för att förbättra barnets situation. 
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Även det tidigare uttalandet kan tolkas i det ljuset och ses som ett sätt att avdramatisera bilden 

av ensamkommande barn som skadade samt förtydliga samhällets ansvar att åtgärda barnets 

problem. Utifrån Montesinos (2008) perspektiv kan man däremot tolka Elis uttalande som att 

det sociala problemet är flyktingskapet i sig. Flyktingskap blir på det sättet synonymt med ett 

handikapp, vilket visar att socialtjänsten fortfarande är präglat av det förhållningssätt 

gentemot flyktingar som var aktuellt efter andra världskriget. Ur ett orientalistiskt perspektiv 

(Said 2004) blir maktförhållandet mellan svensk medborgare och icke svensk flykting desto 

mer uttalat då det både finns de kulturella skillnaderna samt att det svenska tolkas som 

normalt och barnens flyktingskap som en form av handikapp.  

 

Robin: Det de ensamkommande killarna behöver är kärlek, mat, husrum och 

någon som bryr sig om dem och vägleder dem. Det finns inte kriminalitet, 

utåtagerande, psykiska problem, ingenting sådant. 

 

Robin förklarar sedan att psykisk problematik kan uppenbara sig i ett senare skede men det är 

sällan grunden till placeringen. Robin bekräftar det förhållningssätt som Eli uttrycker när de 

främst ser till barnets behov av sociala relationer i form av en hållbar boendeplacering. Ur 

denna synvinkel går det att tolka både Elis och Robins uttalanden som ett uttryck för 

tillämpning av normaliseringsprincipen (Socialstyrelsen 2013). Dessutom framhäver både Eli 

och Robin hur välanpassade barnen generellt sett är och att de inte ska likställas med vare sig 

psykiska problem eller svår social problematik i form av krigstrauman och liknande. Detta 

kan ses som en utveckling från bilden av flyktingar som handikappade individer till “vanliga” 

barn (Montesino 2008). Robins och Elis beskrivning av barnens sociala problematik står dock 

i kontrast till Loves uppfattning. 

 

Love: Många av dem har råkat ut för trauma (...) jag har haft någon som har 

bevittnat mord, övergrepp, sexuella övergrepp, sålt sig, bachabasi
2
 det är 

dem dansande pojkarna, en som har varit inspärrad i ett svart rum, han har 

börjat höra röster. 

 

Love åsyftar inte alla ensamkommande barn med den beskrivningen, men hen förklarar att det 

finns flera ensamkommande barn som har varit med om allvarliga händelser innan dem 

anländer till Sverige. Detta visar hur bilden av det ensamkommande barnets bakgrund och 

sociala problematik kan skifta markant från socialarbetare till socialarbetare. I arbetet som 

                                                 
2
 En slags barnprostitution i Afghanistan. 
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socialarbetare ingår det i arbetsuppgiften att göra bedömningar samt besluta om insatser 

utifrån vad som bedöms vara till barnets bästa. Denna bedömning kan antas basera både på 

socialarbetarens utbildning samt praxiserfarenheter av arbetet. Tidigare i texten har vi 

beskrivit socialarbetarens förhållningssätt till de utmaningar som arbetet med 

ensamkommande innebär samt beskrivit deras synsätt på barnens bakgrund och sociala 

problematik. Nedan kommer vi att beskriva hur socialarbetarens förhållningssätt till det 

ensamkommande barnet, samt till de utmaningar som finns, kan komma att påverka de 

bedömningar och insatser som beviljas barnet.  

 

4.4. Bedömning och insatser 

4.4.1. Utredning 

 

Intervjupersonerna gör en barnavårdsutredning som sedan mynnar ut till en insats. Detta är 

vanligtvis en placering när det kommer till ensamkommande barn eftersom de saknar 

vårdnadshavare. Som vi skrev i bakgrundskapitlet är de vanligaste placeringarna ABO och 

EBO. Antingen kommer ungdomen på en anvisad plats på ett anläggningsboende (ABO) 

alltså ett HVB-hem med personal eller så kommer barnet att bo hos en anhörig i ett eget 

boende (EBO). Eftersom en placering är den mest troliga insatsen berättar intervjupersonerna 

att utredningarna baseras på riktlinjerna i BBIC, vilket också är ett krav från Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2013). Vi fann under studiens lopp att handläggarna överlag upplevde 

svårigheter att arbeta utifrån BBIC i utredningsarbetet. Detta menade de berodde på att 

mycket av de obligatoriska delarna, avseende föräldrarnas förmåga och barnets familj och 

miljö, är svåra eller i vissa fall omöjliga att utreda. Intervjupersonerna menar dels att 

föräldrarna inte alltid finns att få tag på, eller att det är svårt på grund av tidsskillnad eller till 

exempel att det kan råder krigstillstånd vilket försvårar kontakten med föräldrarna. På grund 

av detta konstaterar flera intervjupersoner att utredningen som ligger till grund för barnets 

insats kan komma att bli bristfällig på ett eller flera sätt. Jona förklarar. 

 

Jona: Rent principiellt om man jämför med vanliga barn och barnärenden så 

tror jag att man mer följer dem, det är mer noggrant att följa 

Socialtjänstlagen i de ärendena än vad det är i våra ärenden(…) För min del, 

jag har inte ens tid att göra utredningen så insatsen finns ändå. Ungdomarna 

bor i nyckelverksamheten men det finns ingen utredning. Så den delen av 
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deras ärende saknas. I vissa fall saknas det vårdplan och så vidare, förstår du 

hur jag menar? 

 

Intervjupersonerna beskriver i studien ett antal brister i utredningarna som innebär att de inte 

följer de riktlinjer som Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2013) och Socialtjänstlagen (SFS 

2001:435) ställer upp. Här beskriver Jona hur utredningstiderna blir för långa på grund av att 

arbetsbelastningen är för hög. I tidigare avsnitt har vi beskrivit hur tidsbristen kan vara ett 

resultat av bristande resurser. Jona beskriver här en konsekvens av detta. Hen menar att 

tidsbristen gör att de inte hinner träffa barnen tillräckligt för att göra en fullödig bedömning 

och utredning. I detta fall har det resulterat i att utredningen, som normalt ska utmynna i en 

insats, blir gjord långt efter det att placeringen ägt rum. Enligt Kohli (2007) är det mer regel 

än undantag att ensamkommande barn får sämre utredningar och vård. Han bekräftar också 

den bilden av tidsbrist och att socialarbetarna inte hinner träffa de ensamkommande i 

tillräckligt stor mån. I sin studie visar han hur både barnen och socialarbetarna önskade mer 

tid tillsammans och att resultatet av det sociala arbetet blev mer fruktsamt ju längre tiden går. 

Om utredningstider regelbundet missas eller utredningar och vårdplaner uteblir, måste det 

förstås mot bakgrunden av att ensamkommande ses mer som flyktingar än som barn (ibid.).  

 

I studien framkommer det upprepande gånger att handläggarna ser de ensamkommande 

ungdomarna som vilka andra ungdomar som helst. Ändå vittnar handläggarna hur utredningen 

och insatsen ofta skiljer sig från utredningar med andra “vanliga” barn. Enligt Eliassi (2014) 

beror den differensen på den dolda kategoriseringen där bedömningar och beslut tas utifrån 

föreställningar om klienternas kultur snarare än från den universalistiska synen om alla 

människors likhet inför lagen. Ploesser och Mecheril (2011) argumenterar att kategorisering 

av människor är en oundviklig del i socialt arbete eftersom den ena parten kommer att utöva 

makt och dominans över “den andre”. Eftersom handläggarna också är myndighetsutövare 

och bedömer barnets behov samt fördelar resurser, föreligger det ett tydligt maktförhållande. 

Ur ett orientalistiskt synsätt (Said 2004) blir denna kategorisering dock problematisk eftersom 

barnens behov kan komma att bedömas utifrån förutfattade meningar om barnens bakgrund 

och kultur i stället för deras behov som barn (ibid.). 

 

Ett utmärkande drag i studien är att socialarbetarna själva reflekterar över hur det kan komma 

sig att de ensamkommande barns utredning avviker från de “vanliga” 
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barnavårdsutredningarna. Till exempel berättar Vanja här om skillnaden mellan en BBIC-

utredning på ensamkommande och på “vanliga” barn. 

 

Vanja: Jag vet inte hur en annan utredning ska se ut. Jag har aldrig jobbat 

med andra barn och gjort någon sådan utredning, men det skiljer nog väldigt 

mycket tror jag. Den här känns lite tafatt, det gör det ju. Och det här också 

att man inte ska överutreda (…) Det här med att överutreda och inte 

överutreda är jättesvårt, för jag gör alla områdena men kortfattat. 

 

Hen beskriver hur alla områdena i BBIC blir utredda, ändå upplevelser intervjupersonen sitt 

eget utredningsarbete som kortfattat och tafatt. Andra handläggare som Robin håller med om 

att utredningarna är korta och tunna, men hen menar att det har sin förklaring i att 

ungdomarna i grunden har liknande behov och därför går det att skriva alla utredningar på ett 

liknande sätt. Den synen avviker starkt från Kohlis (2007) syn där han beskriver att 

ensamkommande barn har multipla behov då flera bär på emotionella trauman och 

upplevelser av otrygghet. Eftersom att de är ensamma i ett främmande land blir barnen 

dubbelt så sårbara samt utsatta när de inte har något socialt nätverk att luta sig emot. Utifrån 

denna aspekt kan det ses som problematiskt att flera intervjupersoner beskriver utredningarna 

av ensamkommande barn som kortare i jämförelse med “vanliga” utredningar, samt att 

utredningarna tenderar att likna varandra då barnen sägs ha liknande behov. Utifrån 

Engebritsens (2003) studie skulle man kunna tolka de generaliserade behovsbeskrivningarna 

samt utredningarna som ett uttryck för myndighetens behov snarare än barnets. 

 

4.4.2. Anhörigplaceringar 

 

Ett område som framstår som problematiskt i denna studie är när barnet ska placeras i eget 

boende (EBO). När ett barn kommer ensamt till Sverige och det framkommer att det finns 

någon anhörig i landet, blir barnet anvisat till den kommun där den anhöriga bor. 

Intervjupersonerna förklarar hur de träffar den anhöriga och därefter gör en utredning om att 

placera barnet där. Under tiden som utredningen pågår bor ungdomen tillfälligt hos den 

anhöriga. Olika kommuner har olika rutiner, vilket beror på det kommunala självstyret. I en 

del kommuner utreds den anhöriga och dennes familj som ett konsulentstött familjehem, där 

familjen får stöd och ersättning från kommunen. Andra kommuner utreder inte 

anhörigplaceringen som ett familjehem och då utgår i stället en ersättning för barnets del av 
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hyran. Vanja berättar om hur resonemanget kan se ut om den anhöriga lever tillsammans med 

sin familj i en trerumslägenhet och har åtta egna barn. 

 

Vanja: Vi ska inte särskilja svenska barn mot barn som kommer från andra 

länder, men man ska inte heller gå in och röra för mycket. För har de varit 

vana vid någonting och en kultur, så behöver det inte betyda att det är 

jättefarligt att de då bor några fler där. 

 

I exemplet framstår kulturella skillnader som en förvändning för att kunna placera ett 

ensamkommande barn i en miljö som i normala fall sannolikt hade bedömts som olämplig i 

förhållande till bland annat trångboddhet. Handläggarna säger sig uppleva att möjligheterna 

till alternativa placeringsmöjligheter, förutom hos de anhöriga, är väldigt små. 

Intervjupersonerna har olika åsikter och en del uttrycker att det handlar om att göra så gott det 

går. Intervjupersonerna vittnar överlag om att det inte finns några lediga bostäder till 

Socialtjänstens förfogande.  Dessutom beskrivs det vara en stor brist på familjehem som är 

beredda att ta i mot barnen. I vissa fall innebär detta att barnen får placeras där det är möjligt, 

vilket Vanja tänker så här om. 

 

Vanja: Vi kan inte hjälpa dem med lägenhet, men samtidigt så vill man 

gärna att de ska ha sitt eget rum så de kan stänga dörren om sig, men i 

många andra kulturer så vill de inte ens sova i en säng, de ska ju sova på 

golvet tillsammans med varandra liksom, så det är ju stor skillnad på hur de 

haft det tidigare (…) Samtidigt som jag tycker att det inte är bra att de ska 

bo så många som de kanske varit vana vid. Jag tror inte det är bra för 

barnets utveckling att bo fyra fem stycken i ett rum. Man måste få lite privat 

sfär. 

 

I exemplet så resonerar Vanja att det inte är gynnsamt för barnets utveckling att sova på 

golvet tillsammans med andra barn i ett rum, utan tillgång till egen säng eller möjlighet att 

stänga dörren och vara själv. Trots att Vanja anser att det är olämpligt att bo fyra till fem barn 

i ett rum, kan en sådan placering motiveras med hänsyn tagen till bland annat barnets 

kulturella bakgrund samt att det är negativt för barnet med för många uppslitningar. När 

handläggaren gör sina bedömningar och fattar beslut som grundar sig i kulturella 

föreställningar menar Eliassi (2014) det beror på den dolda kulturismen inom Socialtjänsten. 

Synen på “den andre” och dennes kultur bär tecken av ett orientalistiskt synsätt där det 

ensamkommande barnet inte har samma behov av att sova i enskildhet som svenska barn, 

eftersom föreställningen om barnets kultur är att de gillar att sova kollektivt (Said 2004). 

Detta är ett exempel på när en kategorisering baserad på föreställningar om “den andre”, får 
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ett sanningsvärde samt fördunklar andra perspektiv av verkligheten (Kurkiala 2005). Detta 

resulterar i en onyanserad bild av “den andra” som dessutom döljer det faktum att den typen 

av placering avviker från de familjehemsplaceringar som vanligtvis görs inom Socialtjänstens 

verksamhet. Andra handläggare menar att anhörigplaceringar inte får utredas utifrån kulturella 

aspekter. Lo förklarar. 

 

Lo: Så får man inte resonera tycker inte jag. Det kan ha vart mycket 

uppslitningar och det kan vara jobbigt men då är det din skyldighet som 

handläggare att se till att antingen att du själv, och är det inte du som är 

rustad till att göra det så har du insatser som ska hjälpa barnet att hantera 

detta i de bitarna. För det kan ju inte vara okej att bo så för att det har varit 

mycket uppslitningar innan (…) Jag tycker inte man kan gå på det för då 

skulle man ju kunna säga att, då kan vi sätta honom där med de 8-10 barnen 

för där, de har ju ändå samma språk, men, då gör vi det jättelätt för oss och 

sätter det barnet där för att det är det lättaste. 

 

Citatet visar på det dilemma som handläggaren ställs inför och som denna typ av bedömning 

innebär. Intervjupersonerna säger att det är svårt att avgöra om det kan anses förenligt med 

principen om barnets bästa att placera ett ensamkommande barn i en familj där det redan bor 

8-10 barn i en lägenhet. De riktlinjer som finns vid placering av ensamkommande är att följa 

den så kallade normaliseringsprincipen. Lo förklarar vidare hur en dylik placering enbart 

skulle kunna äga rum om det fanns andra uppvägande faktorer som att familjen till exempel 

planerade att flytta till ett större boende. Dessutom beskriver Lo att familjehemsföräldrarna 

dessutom måste uppfylla övriga krav som är brukliga i utredningen av familjehem, till 

exempel en sund inställning till droger. Hen menar också att det är av vikt att föräldrarna är 

integrerade i det svenska samhället, så att de kan vägleda det ensamkommande barnet på ett 

tillfredställande vis. Bilden av vad handläggarna kräver av den anhörige vid EBO placeringar 

kan därmed skifta markant från kommun till kommun enligt det empiriska materialet. 

 

4.4.3. Syskonplaceringar 

 

Vi har stött på ett antal fall i studien där ett ensamkommande barn kommer till Sverige och 

den enda anhöriga som finns i landet är ett äldre syskon. Typfallet av denna anhöriga är en 

ung vuxen som själv kommit som ensamkommande för ett par år sedan och fått möjlighet 

stanna i Sverige. Frågan om det är lämpligt att placera en ungdom hos en marginellt äldre 

vuxen släkting, som ett syskon, har handläggarna väldigt olika åsikter om. Barnet blir 
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automatiskt anvisat till sitt syskon av Migrationsverket och sedan är det Socialtjänstens ansvar 

att bedöma om placeringen är lämplig (Socialstyrelsen 2013). Generellt sätt ser 

intervjupersonerna detta som ett stort dilemma. Frågorna intervjupersonerna ställer till sig 

själva är; var går egentligen gränsen och är det en risk för barnet? Eli har varit med och 

placerat en 15 åring hos en äldre bror som är 22 år och förklarar detta så här. 

 

Eli: Och det är där man hamnar. Om det hade varit en svensk storebrorsa på 

22 år som skulle ta hand om sin 15 åriga lillebror. Då tror jag det hade varit 

annorlunda. Jag tror inte det hade varit.. För de övertalade och övertygade 

mig liksom. Jag känner ingen som helst oro för att han ska bo där 

 

Efter frågan om vad det är som gör att hen känner sig mer trygg med 22 åringen som 

familjehem fortsätter Eli. 

 

Eli: Alltså det är nog att det är en sådan kulturskillnad. Andra värderingar. 

Familjebandet är starkare för dem i Syrien. 

 

Eli menar själv att denna placering inte hade genomförts om det hade handlat om två svenskar 

och detta instämmer andra intervjupersoner i. Utifrån en kulturell referens förväntas den 

syriska 22 åringen att klara ett föräldraansvar i avsevärt högre grad än vad en svensk 22 åring 

förväntas göra. Ur ett orientalistiskt perspektiv (Said 2004) bygger detta antagande på den 

västerländska myndighetsutövarens bild av syskonens kultur, och bilden av hur familjeband 

fungerar i en främmande kultur. Resonemanget där familjebandet ses som ett avgörande 

argument för att det ska finnas en god föräldraförmåga hos storebrodern, kan utifrån Hessle 

(2009) ses som ett försök till att sätta sig in i och ha en förståelse för barnets kollektivistiska 

bakgrund med traditionella familjevärderingar. Eli som ändå valde att genomföra placeringen 

reflekterar vidare över detta och fortsätter: 

 

Eli: Det blir ju jättedubbelt egentligen nu när jag sitter och förklarar. Vi 

placerar ju de ensamkommande barnen därför att de inte har sina föräldrar 

här. Ställer vi samma krav på familjehemmet som vi gör när vi placerar av 

andra anledningar, som våld eller missbruk? Är det verkligen så? Ställer vi 

samma krav?(...) Jag vet inte. Det är ju det jag återkommer till hela tiden. 

Det är jättesvårt. 

 

När Eli funderar så återkommer tanken om denna typ av placeringar utgår från samma krav 

som andra familjehemsplaceringar. Andra handläggare berättar att de är skeptiska därför att 

de inte tror att den äldre brodern ska klara av att få ett föräldraansvar vid en så ung ålder. 
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Socialarbetarna ställer sig också undrande till lämpligheten utifrån olika integrationsaspekter 

som hur det kommer att bli med det svenska språket, skolan och fritiden om barnet blir 

placerat hos ett syskon. Oron handlar om att barnet ska växa upp med någon som inte själv är 

fullt delaktig i samhället. Dessa farhågor är återkommande i vår undersökning. Andra 

intervjupersoner vittnar om hur ungdomar har hotat med att skada sig själva eller begå 

självmord om syskonplaceringen inte kommer att ske, vilket ger en fingervisning över hur 

angelägna barnen är över detta.  

 

Enligt Hessle (2009) blir detta som en krock mellan två världar. Barnet som har skiljts från 

släkt och familj har en stark önskan om att bo nära sina anhöriga och denna önskan menar 

författaren ska förstås mot barnets kulturella bakgrund i ett mer traditionellt samhälle där 

familjen och släktband tillmäts ett större värde än i Sverige. Handläggaren som ska fatta 

beslut om placeringen behöver utgå ifrån svensk lag och byråkrati och beslutet har i någon 

mening en koppling till den svenska, mer individualistiska kulturen (ibid.). Detta får som 

konsekvens att det som socialarbetaren ser som barnets bästa, inte behöver överensstämma 

med vad barnet anser är sitt eget bästa. Detta problematiska förhållande gäller inte bara 

syskonplaceringar hos äldre syskon utan även andra placeringar hos andra mer avlägsna 

släktingar eller i andra familjer som själva är i en asylprocess. Frågan om syskonplaceringar 

är lämpliga väcker mycket åsikter i vår studie. Lo resonerar här kring lämpligheten i att 

placera ett barn hos en marginellt äldre bror. 

 

Lo: Det är ju givetvis det lättaste för att [barnet säger] “Ja, jag tar livet av 

mig om jag separeras”. Då får man försöka göra en helhet utav det. Har man 

ett syskonpar 22 och 15 ja, är det möjligt att 22 åringen skulle fixa det med 

stöd? Då får man ju liksom titta på de bitarna men inte bara generellt för att 

det har varit så mycket uppslitningar, så skulle inte jag kunna resonera 

iallafall. 

 

Ambivalensen i handläggarnas uppfattningar om hur man ska hantera syskonplaceringar visar 

hur komplext och problematiskt område det är för dem att hantera. En del socialarbetare 

menar att det är helt uteslutet att placera en tonåring hos en släkting som bara är några år 

äldre. Andra menar att det handlar om att hitta en rimlig nivå. En annan anser att det är 

uteslutet med en 22 åring men kan tänka sig placera ett barn hos en 25 åring. En 

intervjuperson beskriver hur man skulle kunnat stötta upp en anhörigplacering, om den 

placeringen vore det bästa för barnet, med extra stöd samt kontaktpersoner. Ingen av 

intervjupersonerna säger sig veta var gränsen går så detta bedöms från fall till fall. Utifrån 
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Kurkialas (2005) syn på skillnader som något ofrånkomligt, kan man tolka ambivalensen som 

att socialarbetarna försöker förhålla sig till att familjeband tillmäts ett större värde i andra 

kulturer än i den svenska kontexten, plus att barnet redan är ensamt och rotlöst. Samtidigt som 

det står i konflikt med de regler och riktlinjer som är praxis inom svenska 

familjehemsplaceringar. Därför blir syskonplaceringar en gråzon som ingen socialarbetare 

verkar veta hur man ska förhålla sig till.  En del handläggare menar dock att 

syskonplaceringarna har sina fördelar. Så här resonerar till exempel Robin. 

 

Robin: Vi får ta emot där den ensamme kommer med sin storebror som är 

20 år eller sin farbror eller faster eller mormor. De [yngsta syskonet] blir 

också ensamkommande och då i görligaste mån så placerar vi dem hos 

storebror eller faster. Lite tvivelaktigt ibland men en god man finns där och 

vi är med. I stället för att rycka upp dem och placera dem någon annanstans. 

 

Robin anser visserligen att placeringen ibland är tvivelaktig men ser fördelar med 

syskonplaceringar. Placeringen legitimeras genom att barnets gode man och socialarbetaren 

själv är där som stöd och ser till att barnet har det bra. Om den äldre brodern hade kommit 

själv utan vårdnadshavare och varit under 18 år, hade han omfattats av kommunens vård för 

ensamkommande barn fram tills 21 årsdagen. I detta fall får den äldre brodern i stället agera 

som tillförordnad vårdnadshavare för sitt yngre syskon, eftersom han är över 18. 

 

Som det tidigare nämnts i studien råder en stor brist på familjehem och andra 

placeringsmöjligheter och barnet måste få någonstans att bo. Socialarbetarna upplever att det 

råder tidsbrist på grund av underbemanning i förhållande till den mängden ensamkommande 

barn som kommer. Situationen beskrivs som kaotisk. Resultatet av detta menar 

intervjupersonerna är att man får göra det bästa av situationen. I mötet med det främmande, 

där man undviker att tala om det som skiljer sig (Kurkiala, 2005), verkar det i detta fallet 

landa på till exempel lagar och praxis där 22 åringen kan vara förälder, då den ett år tidigare 

hade klassats som ett ensamkommande barn. Trots att flertalet handläggare resonerar kritiskt 

kring bedömningarna tas besluten utifrån bland annat kulturella referenser. Tidigare nämnda 

exemplet visar på komplexiteten och den snåriga gränsdragning som myndighetsutövarna 

behöver förhålla sig till i arbetet med ensamkommande barn. 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1. Det sympatiska projektet   

 

I vår studie ville vi förstå hur socialarbetarna förhåller sig till de ensamkommande barnens 

kultur och sociala problematik. För att förstå detta fick vi först undersöka socialarbetarnas 

utmaningar. Vi fann att intervjupersonerna upplever att det råder en stor tidsbrist i form av 

underbemanning, och att detta har fått konsekvensen att uppföljningen av barnens placeringar 

sker var sjätte månad från tidigare var tredje. Tidsbristen kan inte bara förstås som en brist av 

ekonomiska resurser utan också som en skev fördelning av de redan existerande resurserna. 

Vi har sett hur ensamkommande barn prioriteras ned till fördel för andra avdelningar inom 

Socialförvaltningens verksamhet. Samtidigt visar studien hur verksamheten med 

ensamkommande barn fungerar som en vinstaffär för Socialförvaltningen.  

 

Vi har sett hur det från samhällets håll råder en krass syn på ensamkommande barn där de 

exkluderas från samhällsbilden och ses som ett yttre element. Ur en organisatorisk synpunkt 

särskiljs ensamkommande som en egen grupp med egna handläggare, samtidigt som 

riktlinjerna beskriver att arbetet ska utföras enligt normaliseringsprincipen. Här ser vi en 

konflikt som återspeglas i socialarbetarnas förhållningssätt till de ensamkommande barnen. 

Det verkar som att socialarbetaren hamnar i skottfältet mellan samhällets krassa syn, de 

nationella riktlinjerna, lagstiftningen och de ensamkommande barnens behov. För att kunna 

hantera samhällets krassa inställning till de ensamkommande barnen ser vi hur socialarbetarna 

är noga med att framhäva likheterna, en universalistisk retorik mellan svenska och 

ensamkommande barn i syfte att stötta barnens integration och delaktighet i samhället 

 

Vi har sett hur socialarbetarna följer normaliseringsprincipens retorik sett utifrån det 

universalistiska förhållningssättet. Forskning visar dock (Ploesser & Mecheril 2011) hur 

förnekandet av skillnader snarare kommer att förstärka skillnader och bekräftar de rådande 

maktstrukturerna mellan olika grupperingar. Eliassi (2014) visade på hur en universalistisk 

retorik döljer en underliggande kulturism av klienterna. I vår studie kan vi se hur den dolda 

kulturismen finns med i socialarbetarnas förhållningssätt gentemot de ensamkommande 

barnen. I återberättandet om de ensamkommande barnens bakgrund och sociala problematik 

kan vi se tydliga tecken på denna kulturism. De ensamkommande barnen framställs som en 
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stor homogen kategori med liknande behov och liknande upplevelser. Skapandet av kategorier 

är något oundvikligt enligt Kurkiala (2005) men flera gånger tycker vi oss skönja hur 

kategorierna har tillmätts ett sanningsvärde utan vidare kritik. Det som gör kulturismen inom 

Socialtjänsten ytterligare problematisk är att i det empiriska materialet framkommer det 

upprepade gånger hur dessa föreställningar om barnen påverkar såväl bedömning som insats. 

Ur ett perspektiv kan man se det som att socialarbetarna tar kulturell hänsyn och försöker 

sätta sig in i just de individernas behov. Men samtidigt visar materialet att det görs en konkret 

skillnad som frångår praxis och riktlinjer, utifrån föreställningen om barnets kulturella behov. 

Föreställningen om barnets kulturella behov resulterar i familjehemsplaceringar som vissa 

intervjupersoner säger aldrig skulle ha genomförts om det gällde ett svenskt barn. Vår studie 

visar hur ensamkommande barn kan placeras hos marginellt äldre syskon med hänsyn till att 

andra kulturer har starkare familjeband, trots att intervjupersonerna själva resonerar att en 

liknande placering inte skulle ha skett om det var ett svenskt syskonpar. Dessutom verkar den 

grova generaliseringen av barnens behov också leda till mer likartade utredningar utan 

individuell anpassning.  

 

Dock bör detta förstås mot bakgrunden av att det verkar råda ett krisläge i Sverige gällande 

det kommunala mottagandet av ensamkommande barn just nu. Flera intervjupersoner säger att 

vissa lösningar känns tveksamma men att det krisartade läget, i form av brist på familjehem 

och ständigt utökat mottagande av ensamkommande barn, inte ger något större utrymme. 

Mottagandet av ensamkommande barn ser vi därför som ett sympatiskt projekt där 

socialarbetarna står längst fram med fanan i högsta hugg. Dock visar det empiriska materialet 

att samhällets syn på barnen som “de andra” (Said 2004), en främmande grupp som inte 

riktigt är Sveriges ansvar, ligger socialarbetarna i fatet. Socialarbetarna försöker försvara och 

hantera de ensamkommande barnen, men i slutändan blir det ändå det ensamkommande 

barnet som drar det kortaste strået i form av försämrad vård och försämrade möjligheter till 

integration. 

 

5.2. Avslutande diskussion 

 

Vid färdigställandet av denna studie har det uppkommit ett par frågor som väckts under resans 

gång. Frågan om hur de ensamkommande ungdomarnas utsluss ut i det svenska samhället ska 

genomföras är ett problematiskt område. Utslussen har vi börjat förstå är den av kommunens 
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insatser som materialet pekar mot fungerar sämst. Vi har sett i materialet hur kommunerna 

gärna vill ha kvar en ensamkommande ungdom i verksamheten tills de är 21 år, för att kunna 

återsöka sina kostnader till Migrationsverket. Detta trots att vissa ungdomar önskar bli 

utslussade tidigare ur verksamheten. Nu när det kommer betydligt fler ensamkommande barn, 

8000 är prognosen för 2015, samtidigt som utslussen inte fungerar, ser vi ett framtida 

problematiskt område vilket behöver vidare utforskas för att kunna förstås. En annan fråga 

som dykt upp under färdigställandet är den om kommunens dolda ekonomiska motiv för att 

bedriva en verksamhet riktad mot ensamkommande barn. Ett par intervjupersoner indikerar 

att det nog kan finnas fler motiv än de som handlar om sociala skäl. Detta område i sin helhet 

upplever vi vara relativt outforskat. En aspekt som kräver vidare efterforskning är vilka 

konsekvenser det ekonomiska ersättningssystemet kan ha för bland annat barnens 

integrationsprocess. Den sista frågan som väckts är den om syskonplaceringar av 

ensamkommande barn och ungdomar. Det finns vad vi funnit ingen forskning alls att tillgå på 

detta område. Som vi visat i vår studie är det ett komplext, intressant och problematiskt 

fenomen som vi anser förtjänar mer uppmärksamhet. Hur ungdomarna själva upplever dessa 

placeringar och vilka konsekvenser innebär det för det äldre syskonet är bara två ingångar 

som vi idag inte kan säga något om. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

Hej! Vi är två studenter som heter Märtha Westerholm och Simon de Vos och vi studerar 

termin 6 på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt examensarbete är en 

studie som syftar till att “förstå socialarbetarnas upplevelser i mötet med ensamkommande 

barn”. Studien kommer att omfatta totalt 8 stycken intervjuer. Du har blivit tillfrågad att delta 

i studien därför att vi tror att du besitter en viktig kunskap och erfarenhet och därmed kan 

tillföra mycket till vår uppsats. 

 

Intervjun sker vid ett tillfälle och beräknas att pågå ca en timme och vår önskan är att få spela 

in samtalet med våra mobiltelefoner. Resultatet av studien kommer att presenteras på ett 

sådant sätt att inga känsliga uppgifter om dig som privatperson lämnas ut. Om du så önskar 

lämnar vi gärna uppsatsen till dig när den är färdig. 

 

Om du har frågor angående intervjun kan du kontakta oss på antingen telefon: 

 

Märtha Westerholm xxx - xxx xx xx 

Simon de Vos xxx - xxx xx xx 

 

Eller via epost: 

Märtha Westerholm mw222jz@student.lnu.se 

Simon de Vos sd222dt@student.lnu.se 

 

Tack för att vi får intervjua dig till vårt examensarbete. 
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7.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Informera om syfte, konfidentialitet, rätten att avbryta, och samtycke till att vi spelar in 

intervjun. 

 

Bakgrundsfrågor 
 

-Berätta kort om dig själv så vi får en bild av vem du är och vad du gör. 

-Vilken erfarenhet har du av arbete med ensamkommande barn? 

 

I mötet med ensamkommande barn 
 

-Vill du lite mer ingående beskriva ett typiskt fall med ensamkommande barn.  

 

Följdfrågor vid studiens början 

 

-Finns det någon skillnad enligt dig i arbetet med ensamkommande barn kontra “vanliga” 

barnärenden? 

-Om det finns skillnader, vill du beskriva dem? 

-Vad kan du uppleva som hinder i arbetet med ensamkommande barn? 

 

-Vill du berätta om ett fall som du är särskilt nöjd med?  

-Vilka faktorer tror du medverkade till att just det fallet fick ett bra resultat? 

-Vill du berätta om ett fall som du upplever var extra utmanande? 

-Vilka aspekter i det fallet upplevde du som svårast? 

 

-Hur påverkas ditt utredningsarbete av ensamkommande barn när du och barnet inte talar 

samma språk? 

-Finns det situationer där du som socialarbetare har fått arbeta fram speciella lösningar i 

ärenden med ensamkommande barn för att tillmötesgå deras behov?  

-Om så är fallet, vilka typer av lösningar har du fått använda dig av? 

-Vad har du för upplevelse av att arbeta utifrån BBIC i utredningen av ensamkommande 

barn? 

 

-Vad upplever du som roligast i arbetet med ensamkommande barn? 

-Om du skulle ge två råd till en ny oerfaren kollega, vad hade det varit? 

 

Följdfrågor som tillkom under studiens gång 

 

-Vad har du för erfarenheter av LVU i arbetet med ensamkommande barn? 

-Vad har du för erfarenheter av anhörigplaceringar? 

-Hur ser du på trångbodda anhörigplaceringar? 

-Hur ser du på syskonplaceringar? 

-Var tycker du gränsen går för syskonplaceringar? 
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