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The aim of the study was to examine collaboration and professional perspectives on the best 

interest of the child in regards to working with unaccompanied asylum seeking children. 

Firstly, our result show that counselling is available for the unaccompanied children from case 

workers, staff, school counsellors and emergency psychiatric care. All of the participants in 

this study describe the need for long-term counselling for unaccompanied children, however, 

providing the long-term counselling is not the primary purpose of the organisations in 

question. Therefore an additional service-provider working with counselling is a necessity. 

Secondly, the study explores the participants’ professional perspectives on the best interest of 

the child. The participating professionals work with the best interest of the child in 

accordance with their level of education and professional role. At the same time, they stress 

the fact that time, resources and other factors have an influence on their ability to keep the 

best interest of the child in focus. Finally, the study addresses collaboration between the 

service providing organisations. Collaboration does exist, but the participants wish for a 

development and transparency in the collaboration in order to clarify the responsibilities of 

each organisation.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Problematiken kring ensamkommande flyktingbarn är högst aktuell i vårt samhälle som en 

följd av den ökade globaliseringen samt de aktuella konflikterna som råder i världen. Enligt 

Migrationsverkets rapporter har det mellan 1 januari fram till 1 februari 2015 kommit in 572 

stycken ansökningar om asyl gällande ensamkommande flyktingbarn. Av dessa 572 

ansökningar gäller 485 ansökningar pojkar och 87 ansökningar flickor (Migrationsverket 

2015a). Jämför man siffrorna med samma period föregående år fick Migrationsverket in totalt 

301 ansökningar gällande samma typ av ärenden, vilket innebär en ökning med 90 % 

(Migrationsverket 2015b). När ett barn kommer till Sverige och söker asyl som 

ensamkommande flyktingbarn enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716) har Migrationsverket 

som skyldighet att enligt Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) så fort 

som möjligt hitta en plats för barnet att bo och vistas på under asylprocessen. De skickar en 

anvisning till en kommun i Sverige där det finns ett HVB-hem. När Migrationsverket har 

anvisat en kommun tar den kommunen över ansvaret av barnet enligt Socialtjänstlagen kapitel 

2a § 1 (SFS 2001:453). Ansvaret har legat på kommunen sedan lagändringen trädde i kraft 

den 1 juli år 2006 (SKL 2011). Eftersom barnet kommer till Sverige utan legal 

vårdnadshavare ska denne få en god man tilldelad enligt Lag om god man för 

ensamkommande barn (SFS 2005:429) som ska verka som stöd och vårdnadshavare till dess 

att barnet fyllt 18 år då uppdraget upphör.  

 

Under asylprocessen ska det asylsökande barnet bemötas och tas omhand utifrån barnets 

bästa, samt ha rätt till sjukvård och stöd som kommuninvånare (Socialstyrelsen 2013). Det är 

dock inte alla Barn- och Ungdomspsykiatrimottagningar (BUP) som tar emot dessa individer 

på grund av olika anledningar. De anledningarna som mottagningar har uppgett gäller 

framförallt resursbrist samt att barnet är 16 år eller äldre. BUP har skyldighet att behandla och 

hjälpa barn och ungdomar i behov av psykisk vård upp till 18 år. När individen har fyllt 18 år 

går ansvaret över till vuxenpsykiatrin där studier visat att det kan vara ett stort glapp mellan 

vård och stödinsatser mellan dessa två instanser (ibid.). Sverige har flera lagar som fastställer 

att samhället alltid ska arbeta för barnets bästa och sätta det i centrum vilket innebär att alla 

barn har rätt till samma stöd och vård.  
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1.2 Problemformulering 

Processen kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har tydliga lagar och regler för 

hur det ska gå till (Migrationsverket 2015a; SFS 2005:716; SFS 1994:137; SFS 2001:453; 

SFS 1982:763). Studier visar att dessa barn är en utsatt grupp med flera myndighetskontakter, 

då myndigheter samverkar med varandra för att arbeta för individens bästa med barnets bästa 

i fokus (Socialstyrelsen 2013). I begreppet barnets bästa ingår att främja barnets psykiska och 

fysiska hälsa där denne har rätt till vård och stöd vid behov. Barnets bästa är dock ett begrepp 

som används i flera olika sammanhang vilket innebär att tolkning och applicering av 

begreppet kan variera (Lundberg 2009). Vi vill därför undersöka professionellas syn på och 

tillämpning av barnets bästa samt samverkan gällande ensamkommande barn.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det sociala arbetet med ensamkommande asylsökande 

barn på lokal nivå. Studien belyser även de professionellas perspektiv på arbetet med 

ensamkommande barn, vilket inkluderar professionella från verksamheter som skolan, HVB–

hem, BUP samt från socialtjänsten. 

 

 Vilka möjligheter till psykosocialt stöd har ensamkommande barn?  

 Hur ser de professionella på tillvaratagandet av barnets bästa i förhållande till sin 

yrkesroll? 

 Hur fungerar samverkan för studiens berörda verksamheter i arbetet med 

ensamkommande barn? 

 

1.4 Begrepp 

Ensamkommande flyktingbarn 

Enligt Migrationsverket klassas individer som ensamkommande flyktingbarn till dess att 

dessa har fyllt 18 år och söker asyl i Sverige utan legal vårdnadshavare (Migrationsverket 

2015a). Vi kommer i vår studie använda begreppen ensamkommande flyktingbarn, 

ensamkommande asylsökande barn samt ensamkommande barn, där alla delar samma 

betydelse. Vi har valt att göra på ovanstående sätt på grund av att vi vill undvika upprepningar 

samt förbättra läsupplevelsen.  
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Svenskfödda barn 

För att tydliggöra jämförelsen mellan asylsökande ensamkommande barn och barn som är 

svenska medborgare och uppväxta i Sverige har vi valt att använda oss av begreppet 

svenskfödda barn.  

 

Asylsökande 

En asylsökande är en utländsk medborgare som ansöker om asyl eller uppehållstillstånd i 

Sverige. Utländska medborgare ansöker om asyl vid någon av Migrationsverkets 

ansökningsenheter eller vid Sveriges landsgräns (Migrationsverket 2015a).  

 

Asylprocess 

Det är den process som en asylsökande individ genomgår från ankomsten till Sverige fram till 

beslut om eventuell asyl (Migrationsverket 2015c). 

 

BBIC – Barns behov i centrum 

En systematisk mall som syftar till att stärka delaktigheten för barn samt främja 

barnperspektivet i frågor som gäller barn och unga. Systemet skapar ett tydligt arbetssätt för 

professionella inom socialt arbete och är designat för att bibehålla en god kvalité i arbetet 

(Socialstyrelsen 2015). 

 



 

4 

 

2. Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en historisk bakgrund till fenomenet ensamkommande flyktingbarn, för 

att sedan behandla forskning om professionellas perspektiv på ensamkommande barn, barnens 

behov av stöd och begreppet barnets bästa. 

 

2.1 Historiskt perspektiv  

Ensamkommande flyktingbarn är ett fenomen som förekommit länge och är i viss mån 

dokumenterat sedan början på 1900-talet (Hessle 2009). Fram till mitten på 1900-talet har de 

som ansökt om asyl i Sverige framförallt kommit från krigsdrabbade länder i Europa till följd 

av första och andra världskriget där många barn tvingades fly. Det som framförallt orsakat att 

barn flyr ensamma utan sina föräldrar till ett annat land var, precis som nu, att det förekom 

krig och våldsamheter i deras egna land som gjorde att de var tvungna att fly för sina liv. Efter 

andra världskriget och under den senare delen av 1900-talet fortsatte antalet ensamkommande 

flyktingbarn att öka, skillnaden var att barnen inte bara kom från Europa utan från andra delar 

av världen längre ifrån Sverige (Hessle 2009).  

 

År 1988 började Migrationsverket i Sverige föra statistik på de ensamkommande barnen som 

sökte asyl i Sverige. Detta för att försöka hålla koll på hur många som kom och vart dessa 

barn kom ifrån samt för att försöka få ett samordnat och organiserat mottagande av barnen 

(Hessle 2009). Dock anser Migrationsverket att deras siffror mellan år 1988-1996 är något 

tvivelaktiga så de har valt att bara redovisa antalet ensamkommande barn från år 1996 och 

framåt. Det vi kan utläsa är att år 1996 ansökte 140 ensamkommande barn om asyl i Sverige, 

där antalet mestadels ökat och framförallt under 2000-talet där Sverige idag räknar med att ta 

emot 7 800 asylansökningar under 2015 (Hessle 2009; Migrationsverket 2015b).  

 

2.2 Professionellas beskrivningar av arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

Barn som flyr ensamma till Sverige faller inom en kategori genom den lag som gäller för 

asylsökande barn (SFS 1994:137, Socialstyrelsen 2013). Hur samhället ser på 

ensamkommande barn påverkar hur dessa barn bemöts i socialt arbete (Socialstyrelsen 2013). 

Studier har visat att socialarbetare ibland finner det svårt att hålla isär sin opartiska yrkesroll 

med inte lägga någon värdering i vad barnets asylskäl är, vilket har setts påverka insatserna 

och bemötande av barnet. Det har resulterat i att barnet inte känt tillit till socialtjänsten och 
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därmed inte vågat berätta om sina erfarenheter vilket kan leda till felaktiga insatser och 

otillräckligt stöd från myndigheternas sida (ibid.)  

 

I en avhandling av Stretmo (2014) beskrivs hur såväl sjukvårdspersonal, socialarbetare, lärare 

och personal på HVB-hem för ensamkommande barn ser samt beskriver barnen och 

ungdomarna som både sköra och potentiella faror utifrån individernas mentala och fysiska 

hälsa. En intervjuperson i avhandlingen menar att asylprocessen är en faktor i det psykiska 

kristillstånd som barnen kan befinna sig i. Det finns dock de som menar att de 

ensamkommande barnens beteende kan förstås utifrån specifika utvecklingsfaser, i likhet med 

andra barn och ungdomar i samma ålder. Stretmo (2014) menar att de varierande 

uppfattningarna om barnen är en dikotomi, där de ibland framställs som utsatta i behov av 

hjälp och ibland som problematiska i behov av vägledning. Hon menar vidare att 

ensamkommande barn konstrueras som objekt i ett osäkert asylsystem, där osäkerheten 

sammanlänkas med psykisk ohälsa och skörhet. Osäkerheten återspeglas även i de 

professionellas berättelser, där det framgår att asylprocessen blir ett lotteri där både barnen 

och de professionella saknar insikt och påverkansmöjligheter (Stretmo 2014; Wernesjö 2011).  

 

Internationell forskning om ensamkommande barn betonar dock vikten av att inte endast 

beskriva de ensamkommande barnen som utsatta offer utan vill även lyfta fram barnens egna 

resurser och möjligheter (Stretmo & Melander 2014). De barn som flyr ensamma är en grupp 

som också visar egenskaper som ett starkt engagemang och driv i sitt skolarbete för att nå upp 

till de kunskapskrav det nya landet ställer. Ensamkommande barn är heterogen grupp då det 

är många faktorer i deras liv som kan påverka deras förutsättningar i det nya landet såsom till 

exempel etnicitet, ursprungsland, kön, förkunskaper i skolan samt ålder vilket gör att alla barn 

inte kan förklaras på samma vis (Stretmo & Melander 2014). 

 

2.3 Bakgrund till behovet av stöd  

I Sverige har vi under en relativt lång tid varit ett av de länderna i Europa som har tagit emot 

flest ensamkommande barn som har som flytt till vår kontinent (Brunnberg, Borg och 

Fridström 2011), vilket har lett till att det skapades en nationell bestämmelse om extra skydd 

för de ensamkommande barnen runt om i landet. Det gjordes genom den lagändring som 

genomfördes 1 juli 2006 vilket grundandes på Socialstyrelsens samt Migrationsverkets 

initiativ då de ansåg att de barn som flyr ensamma till Sverige kan ställas inför psykosociala 

svårigheter (Socialstyrelsen & Migrationsverket 2002, i Hessle 2009).  
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Forskning har visat att ensamkommande barn är en extra utsatt grupp som i högre grad lider 

av psykisk ohälsa och därmed är i behov av vård och stöd (Hessle 2009; Wernesjö 2011; 

Socialstyrelsen 2013). Problematik kan uppstå då Sverige saknar ett generellt arbetssätt för att 

erbjuda vård och stöd inom hälso- och sjukvården för ensamkommande barn. Vissa 

kommuner har som regel att förse barnen med vård medan andra kommuner erbjuder vård 

som barnen kan tacka nej till (Sandahl et al. 2013). Förlusten av närstående samt andra 

upplevelser från flykten kan skapa ett trauma hos de ensamkommande barnen, vilket kan 

förstärkas av den psykiska stressen som asylprocessen kan innebära (Franzén 2001; Stretmo 

2014; Sandahl et al. 2013). De ensamkommande barnen riskerar att i högre grad än övriga 

befolkningen lida av symtom från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket ofta kan 

relateras till de upplevelser de har varit med om i livet (Brunnberg, Borg & Fridström 2011). 

Alla traumatiska upplevelser leder dock inte till PTSD men många ungdomar upplever att de 

lider av någon form av bristande psykisk hälsa som till exempel ångest, depression och sorg. 

På förkommen anledning blir det därför av stor betydelse att de ensamkommande barnen möts 

av professionella som är medvetna om den riskproblematik som finns kring gruppen 

(Brunnberg, Borg & Fridström 2011). 

 

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) belyser flera olika studier i Europa gällande 

ensamkommande barn och psykisk ohälsa, bland annat en holländsk undersökning som 

granskade huruvida de ensamkommande barnen i landet var i behov av psykiatriskt stöd 

jämfört med holländska barn. Undersökningen visade att 53 % av de ensamkommande barnen 

var i behov av psykiatriska insatser, vilket både lärare samt vårdnadshavare för barnen kunde 

styrka. Det visade sig att 49 % av de ensamkommande barnen som var i behov av insatserna 

ändå blev nekade. 

 

2.4 Barnets bästa 

Begreppet barnets bästa är ett centralt men mycket brett begrepp inom socialt arbete i Sverige 

(Lundberg 2009). I frågor som rör barn inom socialt arbete ska alltid barnets bästa tas i 

beaktning i den mån det går, där man med barn inkluderar alla under 18 år. Det är en princip 

som man alltid ska försöka arbeta efter och står med i Socialtjänstlagen kapitel 1 § 2 (SFS 

2001:453). Beroende på i vilket sammanhang begreppet aktualiseras blir dess innebörd olika. 

Exempelvis vid rättsliga ärenden där begreppet oftast appliceras för en enskild individs bästa 

jämfört med en organisation där begreppet arbetas utifrån ett kollektivt synsätt genom att sätta 

barns perspektiv i fokus. Genom principen om barnets bästa ska barns behov tillgodoses där 
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behovet kan se olika ut beroende på situation och individ. För att sammanfatta så innebär 

barnets bästa att i den mån det går se till barnets välmående samt att vad som är bäst för den 

enskilde alltid ska sättas i främsta rummet i ärenden som rör barn.  

 

Trots den goda intentionen med begreppet menar Lundberg (2009) att det finns vissa 

svårigheter. Eftersom det är ett brett begrepp som kan implementeras i flera olika typer av 

ärenden innebär det att det lämnas rum för tolkning. Rådande normer i samhället kan bidra till 

hur vi ser på barn, vilket i sin tur kan leda till en påverkan på insatser samt hur begreppet 

används inom socialt arbete. Ytterligare en orsak som kan göra begreppet svårt att applicera är 

att barndomar kan se olika ut vilket innebär att definitionen av vad som är ett barns bästa inte 

är självklart. Barnets bästa innebär även att man, i den mån det går, ska beakta barnets egen 

vilja vilket kan vara en utmaning då barnets vilja inte alltid stämmer överens med vad som 

vuxna anser vara individens bästa (Lundberg 2009).  

 

2.4.1 Barnets bästa i asylprocessen 

Barn som kommer till Sverige för att ansöka om asyl, som förhoppningsvis kommer leda till 

PUT (permanent uppehållstillstånd), hamnar under utredning för asylskälen hos 

Migrationsverket (Lundberg 2009). Genom en inskrivning av principen om barnets bästa år 

1997 i Utlänningslagen (SFS 2005:716) innebär det att begreppet måste tas hänsyn till i 

enskilda ärenden som rör barn under asylprocessen (Socialstyrelsen 2013; Lundberg 2011; 

Lundberg 2009). Det innebär även att alla barn i Sverige, oavsett om barnet är asylsökande 

eller svensk medborgare, har samma rättigheter och ska behandlas efter principen om barnets 

bästa efter individens behov. Asylsökande barn erhåller dock ytterligare stöd utifrån barnets 

bästa genom artikel 22 i Barnkonventionen (1989) där det står att staten ska stå för lämpligt 

skydd och bistånd (Lundberg 2009).  

 

Implementerat i rättsliga sammanhang ska barnets bästa användas bland annat genom att 

rätten ska lägga extra stor vikt vid barnets egen utsaga för bedömningen av individens 

omständigheter vid undersökningen av asylskälen. Genom tillskrivelsen synnerligen 

ömmande omständigheter i Utlänningslagen (SFS 2005:716) år 2005 försökte man uppnå en 

ännu bredare appliceringsmöjlighet på vitt skilda fall samt skapa förutsättningar för utrymme 

till barnets bästa i asylärenden. Lundberg (2009) menar att trots barnets bästas 

implementering i lagstiftningen samt de tillskrivningar som har gjorts fungerar inte 
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användningen av lagen som det var tänkt. Hon menar därmed att det förväntade resultatet av 

att implementera barnets bästa i lagen inte har trätt i kraft.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Under det tidigare avsnittet har vi behandlat några relevanta rubriker för vår studie. Vi började 

med att förklara tidigare betydelse av ensamkommande flyktingbarn i Sverige där 

dokumentation om fenomenet finns sedan tidigt 1900-tal (Hessle 2009). Till en början var det 

barn från närliggande länder som flydde till Sverige som en följd av krig medan det under 

senare 1900-talet och in på 2000-talet flyr barn till Sverige längre ifrån vårt land. Under de 

senaste åren har vi sett en kraftig ökning av ensamkommande flyktingbarn till Sverige där 

Migrationsverket räknar med att ta emot 7800 ansökningar om asyl i år (ibid.; 

Migrationsverket 2015b).  

 

Utifrån ett professionellt perspektiv har vi genom tidigare forskning kunnat belysa att det kan 

vara problematiskt att bemöta de ensamkommande barnen utan förutfattade meningar, vilket 

kan leda till att insatserna för barnen blir felaktiga samt att de kan sakna tillit till 

myndigheterna (Socialstyrelsen 2013). De finns de professionella som anser att barnen kan 

vara sköra utifrån händelser som de bär på från flykten samt den psykiska press som 

asylprocessen kan innebära. Andra menar istället att beteendet kan förklaras utifrån 

utvecklingsfaser i likhet med andra barn i samma åldrar (Stretmo 2014). Behovet av att ge 

stöd till ensamkommande barn är reellt, vilket har lett till att staten gjorde ett försök i att 

förstärka skyddet för dessa barn genom en lagändring år 2006 (Wernersjö 2011; 

Socialstyrelsen & Migrationsverket 2002, i Hessle 2009).  

 

Problematiken kring arbetet för ensamkommande flyktingbarn kvarstår dock då studier har 

visat att det inte finns något generellt tillvägagångsätt för att bistå denna grupp med stöd och 

vård inom till exempel hälso-och sjukvården (Sandahl et al. 2013). En viktig faktor i arbetet 

med barn är principen om barnets bästa där man i den mån det går ska beakta vad som är bäst 

för barnet i frågor som rör denne (SFS 2001:453; Lundberg 2009). Begreppet ska även stå i 

centrum för de barn som ansöker om asyl i Sverige under hela asylprocessen samt i all 

kontakt med myndigheterna under den tid som barnet vistas i landet (Socialstyrelsen 2013; 

Lundberg 2011; Lundberg 2009). Trots goda intentioner med användning av barnets bästa i 

asylprocessen så finns det studier som pekar på att appliceringen av principen kan vara 

problematisk där barnets röst inte alltid hörs (Lundberg 2009).  
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3. Teori 

Gruppen ensamkommande barn är en grupp som behöver vara i kontakt med flera olika 

verksamheter för att få den hjälp och stöd som de är i behov av. Det innebär att det behövs en 

stor grad av samverkan mellan olika verksamheter och organisationer för att de ska få bästa 

hjälp, vilket även innebär att stödet blir påverkat av vad olika verksamheter har för 

möjligheter och hur de kan samverka. Vi har därmed valt följande teorier för att belysa de 

hinder och möjligheter som finns i arbetet samt för att kunna analysera vårt resultat som 

respondenterna har bidragit med. Först kommer vi att presentera systemteori med fokus på 

generell systemteori (GST), följt av samverkansteori som behandlar hur olika verksamheter 

samverkar med varandra om ett samlat fenomen. Slutligen kommer vi att presentera 

diskursteori för att förklara hur de professionella ser på begreppet barnets bästa samt hur och 

om det skiljer sig åt.  

 

3.1 Systemteori 

För att övergripande förklara verksamheternas organisatoriska struktur och förstå hur denna 

struktur påverkar samverkan har vi valt att applicera systemteori. Systemteori är en metateori 

som kan beskriva sociala och psykologiska fenomen och händelser mellan grupper eller 

organisationer (Svedberg 2012) genom att uppmärksamma hur sociala aspekter samverkar i 

en helhet (Payne 2005). En given del av systemteorin är systemet. Systemet kan definieras på 

olika sätt och därmed rymma större eller mindre delar, men med tidsbegränsad och särskild 

interaktion inom systemet som gemensam nämnare (Schjødt & Egeland 1994; van Gigch 

1978). System kan delas in i öppna och slutna, där slutna system är helt oberoende av 

omgivningen utanför systemet. Öppna system har i varierande grad utbyte med omgivningen 

och de flesta system anses idag vara öppna (Payne 2005; van Gigch 1978). Systemet får 

handlingsmöjligheter när gränser definieras och systemets uppgift blir tydlig (Moe 1996).  

 

Vi har definierat det studerade systemet med hjälp av följande beskrivning: ”Ett system är en 

uppsättning komponenter (objekt) med relationer mellan komponenterna (objekten) och 

mellan deras egenskaper” (Hall & Fagen i Schjødt & Egeland 1994, s 47). Systemet i denna 

studie är organisationerna runt ensamkommande barn och systemets komponenter är därmed 

de olika verksamheterna vars representanter vi har intervjuat, där komponenternas egenskaper 

är verksamhetens arbetsuppgifter. Verksamheterna har en gemensam interaktion gällande de 

ensamkommande barnen när de är under asylprocess och/eller under 18 år.  
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Generell systemteori (GST) innefattar principer som kan appliceras generellt på alla typer av 

system. Även komplexa organisationer kan beskrivas utifrån teorin (von Bertalanffy 1975) 

som utgår från att alla system innefattar subsystem (underordnade) och supersystem 

(överordnade) (Payne 2005). Systemets komponenter (verksamheterna) är i sig subsystem och 

tillsammans med andra liknande system som komponenter skapas ett supersystem, där 

komponenterna har något gemensamt men ingår i en större helhet (Schjødt & Egeland 1994), 

till exempel en förvaltning.  

 

 

 

GST förklarar system där komponenterna skiljer sig åt och menar att dessa system också är 

beroende av förändring då systemets mål inte är bevarandet av systemstrukturen, utan målet 

är istället att bevara systemets egenskaper. Det vill säga, det viktigaste för verksamheterna är 

inte att behålla ett statiskt arbetssätt utan de fokuserar istället på det gemensamma målet. 

Förändring inom systemet kan ske utan yttre påverkan men kan även vara en reaktion på 

omgivningsfaktorer. Vidare förklarar Svedberg (2012) hur systemet även anpassas för att 

upprätthålla balans. När förändring sker i en del av systemet kommer detta att påverka resten 

av systemet i någon form. Individers handlingar eller beteende inom ett system har därför inte 

en individuell förklaring enligt systemteori utan kan förklaras utifrån systemets ”dragkamp” 

för att nå balans. 

 

Begreppet struktur syftar på systemets komponenter och dess egenskaper, vilka är unika för 

systemet och skiljer det från andra liknande system, medan organisering beskriver det som 
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systemet har gemensamt med andra system av samma typ. Detta innebär att systemets struktur 

kan förändras utan att organiseringen påverkas, men inte tvärtom (Schjødt & Egeland 1994; 

Moe 1996). Systemets struktur utvecklas ofta utifrån funktioner inom systemet. Olika 

funktioner kopplas ihop till möjligheter där funktionernas skillnader kompletterar varandra. 

Funktionerna inom systemet skapar förväntningar på komponenternas egenskaper och 

beteende, om förväntningarna inte möts kan detta leda till konflikt inom systemet (Payne 

2005).  

 

3.2 Samverkansteori 

Vi vill börja med att lyfta fram att vi är medvetna om att de verksamheter vi har kommit i 

kontakt med inte alltid har en samverkansprocess i den mån att det är uttalat att det ska arbeta 

tillsammans. Det kan i vissa fall gälla verksamheter som kommer i kontakt med varandra för 

att de har ett gemensamt intresse. I vår studie blir det gemensamma intresset arbetet med 

ensamkommande barn. Vi har valt att använda oss av samverkansteori då samtliga 

respondenter har uttryckt att de önskar mer samverkan mellan de verksamheter som de 

kommer i kontakt med i deras eget arbete. 

 

Danermark (2003) beskriver att samverkan ofta har goda intentioner men att det inte alltid är 

enkelt att genomföra. Ofta inleds en samverkansprocess utan en överenskommelse om hur 

samverkan ska se ut, bara att den ska finnas. Det finns flera olika faktorer som kan påverka 

hur en samverkan fungerar där Danermark (2003) har delat in dessa i tre huvudfaktorer. Han 

börjar med att belysa kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer där han menar att synen på 

hur ett problem ska lösas påverkas av den kunskapsbank den professionella har. Utifrån 

utbildning och inom den profession man arbetar i finns även vissa formella och informella 

regler som den professionella måste förhålla sig till. Exempelvis har varje organisation oftast 

regelverk, lagstiftningar, anvisningar och avtal som begränsar eller möjliggör samverkan och 

kan påverka resultatet. Den tredje faktorn som Danermark (2003) lyfter fram är hur olika 

organisatoriska positioner kan påverka samverkan då man som professionell kan ha olika 

utgångspunkt i arbetet, vilket också påverkar vad man förväntas arbeta med samt hur man 

driver ärenden framåt. För att en samverkan ska fungera så menar han vidare att dessa 

faktorer måste identifieras för att sedan kunna diskuteras av samtliga berörda parter.  

 

När samverkan gäller organisationer som arbetar med människor så talar man om att klienten, 

barnet i vårt fall, både är ett objekt (det som samverkan handlar om) och ett subjekt i 
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samverkan (Danermark 2003). Individen är ofta en aktiv part i samverkan med egna känslor, 

tankar och åsikter. I organisationer där samverkan gäller människor så är en av utmaningarna 

att de professionella i samverkansprocessen har varierande akademisk bakgrund vilket 

innebär att ett problem angrips olika. Beroende på om du är lärare eller en kurator så kan 

problemet förklaras både utifrån ett pedagogiskt perspektiv eller ett psykologiskt perspektiv. 

Båda två är lika rätt utifrån varje professionells kunskaper. Olika utbildningar kan därmed 

bidra med kunskap och utveckling lika väl som den kan begränsa i den mån att man måste 

kunna diskutera hur man angriper problemet för att komma fram till en lösning. Finns inte 

diskussionen och transparensen i försöket till samverkan så kommer det hindra de 

professionella att uppnå önskat resultat (ibid.). En samverkan kan fungera utifrån att individer 

i en verksamhet vill samverka med varandra och har en god relation men en samverkan är 

även beroende av att de organisatoriska förhållanden i verksamheten tillåter en 

samverkansprocess som ger individerna handlingsmöjligheter i sitt arbete (Danermark 2003). 

Ytterligare faktorer som påverkar en organisations möjligheter att samverka med andra är 

politiska beslut. Danermark (2003) belyser även risken med regelverk då det kan leda till 

rutinmässiga tillvägagångssätt och att samverkansprocessen därmed inte blir ifrågasatt och 

alternativa synsätt kan gå förlorade.   

 

3.3 Diskursteori   

Vi har i denna studie valt att applicera diskursteori på respondenternas berättelser om 

begreppet Barnets bästa i sin yrkesroll, med förhoppningen om att nå en förståelse för hur de 

professionella resonerar kring begreppet.  

 

Diskursteori undersökte till en början språk och text i dess sammanhang, men har spridits från 

lingvistisk forskning till en rad olika forskningsfält inom samhällsvetenskaperna. Begreppet 

diskurs har genom sin spridning antagit flera betydelser (Howarth 2007; Winther Jørgensen & 

Phillips 2000), men används idag ofta som beskrivande begrepp för hur en grupp skapar 

gemensam förståelse och legitimitet till gruppens agerande (Howarth 2007). Genom 

språkbruket beskrivs hur någonting är och vad som är nödvändigt för att hantera det 

(Bolander & Fejes 2009). Applicerat på vår studie innebär detta att teorin förklarar 

verksamheternas gemensamma diskurs och handlande inom fältet. Ett grundläggande 

antagande inom diskursteori är att alla handlingar är meningsfulla och att handlingens 

betydelse har ursprung i sin historiska kontext (Howarth 2007). Innehållet i ett samtal är 

aldrig en neutral bild av samhällskontexten utan bidrar istället till skapandet av den (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000). Genom diskursen konstrueras en social verklighet vars innebörd 

speglar en historisk och samhällelig kontext. Diskursanalys bryter ner diskursen till delar som 

reflekterar det sociala meningsskapandet, vilket leder till att socialt skapade innebörder kan 

tolkas och förstås (Howarth 2007; Börjesson 2003). Mats Börjesson (2003) uttrycker det 

såhär: ”Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt på ytterligare ett 

annat sätt, att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat 

sägas” (Börjesson 2003, s 21). 

 

Foucault integrerade makt i diskursanalysen med betydelsen att makt särskiljer och definierar 

relationer i samhället. Samtidigt som maktbegreppet är en del i skapandet av omvärlden 

begränsas samtidigt vissa möjligheter då definitioner och gruppering automatiskt utesluter 

alternativa förhållningssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Bolander & Fejes 2009). Ett 

annat exempel på uppdelning är gruppbildningar baserade på diskurs. Dessa gruppbildningar 

baseras på gemensam identifiering i något (utseende, yrke, nationalitet etc.) där ”andra” 

utesluts. Inom gruppen kan medlemmarna skilja sig åt på flera andra punkter men detta 

faktum erkänns inte och därmed är även denna gruppindelning möjlighetsbegränsande 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Makten återspeglas även i diskursiva kategoriseringar. I 

kategorierna finns inbäddade hierarkier och värden vilket kan synliggöra de kategorier och 

möjligheter som anses ogiltiga (Börjesson 2003).  

 

3.4 Sammanfattning av teori 

Avsnittet har lyft tre relevanta teorier för studien. Systemteori uppmärksammar sociala 

aspekters samverkan i en helhet och appliceras i studien för att förklara verksamheternas 

struktur och hur samverkan fungerar ur ett systemperspektiv. Teorin menar att systemet måste 

ha tydliga gränser, vilket fastställer dess uppgift och skapar möjlighet agera. System är även 

beroende av förändring för att kunna fortsätta arbeta mot ett gemensamt mål. Samverkan 

mellan verksamheterna i studien beskrivs även utifrån samverkansteori som menar att tre 

huvudfaktorer kan förklara hur samverkan fungerar. De tre faktorerna berör ämnen som 

kunskapsbakgrund, regelverk och professionella utgångspunkter. Den tredje teorin som 

beskrivits i avsnittet är diskursteori. Teorin beskriver hur grupper kan skapa gemensamma 

förståelser genom sociala verklighetskonstruktioner, samt hur gruppidentifiering kan begränsa 

tillgängliga möjligheter.  
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4. Metod  

4.1 Val av forskningsmetod  

Syftet med vår studie är att undersöka socialt arbete med ensamkommande barn samt 

professionella perspektiv på barnets bästa och hur det tas tillvara på i arbetet med barnen. För 

att det ska vara möjligt har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ 

forskning syftar till att generera teorier och tolkning av fenomen i samhället och används 

inom samhällsvetenskapen för att beskriva hur individer tolkar och upplever situationer i sin 

sociala verklighet. Genom denna forskningsmetod försöker man förklara företeelser i 

samhället genom samspelet mellan individer i den sociala miljön (Bryman 2011). Översatt till 

vår undersökning menar vi att genom intervjuerna ta reda på hur professionella arbetar med 

ensamkommande barn samt undersöka samverkan mellan olika professioner. Vi ämnar 

studera hur det sociala arbetet kring ensamkommande barn ser ut i praktiken samt vilka 

eventuella svårigheter, möjligheter och dilemman som kan uppstå.  

 

4.1.1 Metodologisk ansats 

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk och kvalitativ ansats. Begreppet hermeneutik kommer 

från grekiskan ”hermeneuein” som betyder att tolka (Ödman 2001; Thomassen 2007). Med 

hermeneutik menas att vi orienterar oss i våra tolkningar och förståelser med hjälp av 

förförståelse. Detta innebär att hermeneutiken rymmer flera metoder, då förståelsen av 

fenomen kan ske på en mängd olika sätt och präglas av våra personliga liv och föreställningar. 

Det finns således inga objektiva tolkningar. För fenomen som vi påträffar regelbundet har 

skapats en förförståelse som gör tolkningen snabb, den sker utan aktiv tanke. För de fenomen 

som bär flera meningar krävs däremot mer tankekraft. Vi måste tolka fenomenet för att kunna 

förstå det. Tolkningarna bör utgå från kunskap och erfarenheter av ämnet för att undvika 

fördomsfulla eller enkla förklaringar (Ödman 2001). Vår hermeneutiska ansats innebär att vi 

genom kvalitativa datainsamlingsmetoder bland annat undersöker professionellas förståelse 

och påverkansfaktorer (jmf Nyström 2012). 

 

I samhällets sociala verksamheter är arbetet präglat av förförståelse om sociala problem och 

insatserna skapas därefter. Nyström (2004) beskriver hur maktskillnaden mellan 

socialarbetare och klient innebär att samspelet mellan parterna innefattar olika typer av 

förståelse. Gadamer (i Nyström 2004) har delat in den hermeneutiska förståelsen i en hierarki 

bestående av tre nivåer; indirekt sekundär erfarenhet, direkt men sekundär erfarenhet och 
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direkt primär erfarenhet. I den lägsta nivån, indirekt sekundär, söks förståelse i det 

förutsägbara och erfarenheter. Förståelsen är alltså egentligen inte baserad i det som studeras, 

utan i våra egna erfarenheter. Direkt men sekundär erfarenhet menar Nyström (2004) är 

vanlig inom välfärdssektorn, och karaktäriseras av förståelse med reflektion där 

socialarbetaren antas förstå klienten bättre än klienten själv. I toppen på Gadamers 

förståelsehierarki finner vi direkt primär erfarenhet. Denna nivå utgör den ”äkta” 

hermeneutiska förståelsen då förståelsen sker i fullständig öppenhet och erkännande av den 

andres auktoritet, något som innebär en acceptans för förklaringar och fenomen som strider 

mot våra tidigare erfarenheter (Nyström 2004). I arbetet med denna uppsats har vi strävat efter 

att förstå våra respondenter med den öppenhet som Gadamer beskriver. 

 

4.2 Val av undersökningsmetod  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att uppnå vårt syfte med uppsatsen (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; jmf Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna har 

genomförts med stöd av en intervjuguide bestående av 19 stycken frågor (se bilaga 2). Vi har 

valt ovanstående tillvägagångssätt för att vi vill kunna föra en diskussion med respondenterna 

samt kunna avvika från vår intervjuguide om det passar situationen. Eftersom vi inte vet vad 

respondenten kommer svara på våra frågor samt att vi har konstruerat öppna frågor tror vi att 

vi kan nå värdefull information genom detta tillvägagångsätt. Det ger även respondenten 

möjlighet att lyfta saker som denne anser vara viktigt, vilket ger oss kunskap och insikt i 

respondentens perspektiv (Bryman 2011). Det är våra respondenter som bär på kunskap som 

vi vill exponera för att kunna sammankoppla den med våra valda teorier för att besvara våra 

frågeställningar. Med det sagt ser vi gärna att respondenterna själva talar fritt utifrån vårt 

ämne samt våra frågor men har styrt tillbaka samtalet om vi ansåg att intervjun krävde det.  

 

Då studien syftar till att belysa professionellas perspektiv är det viktigt med en intervjuguide 

för att genomföra de olika intervjuerna på någorlunda liknande sätt, något som i ett senare 

skede möjliggör vissa jämförelser (Bryman 2011). Vi har valt att, med hjälp av våra 

transkriberingar, göra en innehållsanalys där vi har försökt identifiera vissa gemensamma 

teman som förekommer i samtliga intervjuer samt även lyfta fram eventuella olikheter i 

resonemang som våra respondenter delger oss. På så sätt vill vi lyfta fram att en studie eller 

undersökning sällan är homogen där hela resultatet förklaras på samma vis. 
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4.3 Urval av respondenter samt urvalsprocess 

Inför arbetet med denna studie har vi genom verksamhetsförlagd utbildning samt inläsning på 

ämnet fått kunskap om de många myndigheter och verksamheter som är involverade i det 

sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Vi har inom ramen för denna studie inte 

möjlighet att intervjua samtliga aktörer utan har som ett led i urvalet varit tvungna att 

avgränsa antalet respondenter samt verksamheter. Detta medför att studien inte kan 

representera alla yrkesverksamma, alla verksamheter eller allas perspektiv. Genom vår ingång 

till ämnet har vi haft tillgång till så kallade gatekeepers, eller grindvakter. Gatekeepers är 

personer som kan öppna dörrar för utomstående eller förmedla kontakter (Bryman 2011). Det 

har varit en betydelsefull faktor för vårt arbete att den ena författaren genom sitt arbete samt 

utbildning har kunnat knyta kontakter inom ämnet.  

 

Utifrån syftet och våra frågeställningar har vi valt ut sex personer att intervjua som arbetar 

med ensamkommande barn i Sverige. Som tidigare nämnt förde vi författare en diskussion 

mellan oss angående vilka professioner vi ville komma i kontakt med för att på bästa sätt 

kunna besvara vårt syfte med studien. Vi kom fram till att vi vill inkludera professioner där vi 

vet att kontakten med ensamkommande barn är hög samtidigt som vi ville ha en bred bild av 

hur olika professionella ser på ensamkommande barn samt hur de arbetar med barnets bästa. 

Vi ville också välja verksamheter som på något sätt kommer i kontakt med varandra för att 

kunna analysera hur samverkan mellan de olika verksamheterna fungerar samt hur det kan 

påverka arbetet med ensamkommande barn. Med det sagt valde vi ut respondenter från BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin), skola, ett HVB-hem samt handläggare på socialtjänsten. 

Genom denna urvalsprocess ämnar vi att försöka se eventuella samband, brister eller 

möjligheter mellan olika professioner, institutioner och myndigheter som arbetar med 

ensamkommande barn. Vi har därmed valt att göra ett målstyrt urval där respondenternas 

kunskaper har direkt koppling till våra undersökningsfrågor (Bryman 2011). 

 

4.3.1 Representanter från organisationerna 

Vi valde, som tidigare nämnt, ut sex representanter från olika verksamheter som vi anser 

väsentliga för vår studie samt som vi hoppades kunde ge oss svar på våra frågeställningar. 

Från ett HVB-hem som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 16-18 år har vi 

intervjuat två personer av olika kön samt i varierade åldrar som vi har valt att ge de kodade 

namnen Benke och Beata. Vi försökte få tag på respondenter med olika arbetserfarenheter 

samt med varierande erfarenhet och kunskap om området migration och ensamkommande 
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barn. Vi har även intervjuat en kurator som arbetar på en gymnasieskola för SFI-elever 

(svenska för invandrare) som går under namnet Kajsa. Respondenten har mycket kontakt med 

ensamkommande barn men även med barn som flytt till Sverige tillsammans med släktingar 

eller familj. För att få en bild av hur socialtjänsten arbetar med ensamkommande barn har vi 

valt ut två respondenter som handlägger dessa ärenden. Handläggarna är av olika kön och 

varierande ålder samt med olika lång erfarenhet av det berörda ämnet, deras kodade namn är 

Henrik och Hanna. Till sist presenterar vi en representant från BUPs akutmottagning där vi 

har intervjuat en respondent som vi har valt att kalla Stina.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi började först med att sätta oss ner och fundera på vilka som skulle kunna vara intressanta 

som respondenter för vår studie. Vi resonerade kring de professioner som ofta kommer i 

kontakt med ensamkommande barn inom socialt arbete samt vilka möjligheter vi hade för att 

få kontakt med professionerna. Efter en diskussion angående vilka fördelar samt nackdelar det 

kan finnas i vårt urval av respondenter så valde vi att kontakta personer från fyra olika 

professioner som samtliga har en nära och pågående kontakt med ensamkommande barn. Mer 

ingående information om dessa professioner samt motivering till varför vi valde ut dessa 

kommer i nästa avsnitt om urval och hur vår urvalsprocess gick till.  

 

En första kontakt med möjliga respondenter togs via mejl där vi kort presenterade oss och 

ämnet för studien. De som var intresserade och hade möjlighet att delta fick ta del av vårt 

informationsbrev (se bilaga 1) inför en intervju. Ett par respondenter önskade att få ta del av 

intervjuguiden på förhand. I samråd med vår handledare samtyckte vi till detta för att främja 

deltagande och studiens transparens, men har även tagit i beaktning att respondenterna 

eventuellt svarar annorlunda än om dessa inte sett frågorna tidigare. Intervjuerna genomfördes 

med en av författarna som ”samtalsledare”, där den andre förde anteckningar. På grund av 

arbetsrelationer genomförde Emma intervjuerna med HVB-personal och handläggare med 

Amanda som bisittare samt antecknare. Samtliga intervjuer spelades in av oss båda för att 

undvika förlorat material genom tekniska problem (jmf Poland 2003). Transkriberingen av 

intervjuerna har även det gjorts av oss. Efter transkriberingen förde vi en diskussion angående 

val av analysmetod och för att få fram adekvat data som grund för vårt resultat valde vi att 

använda oss av innehållsanalys (jmf Jacobsen 2012). Det är ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att analysera data som hjälper oss som författare att dela upp och förenkla vårt material för 



 

18 

 

att sedan kunna få ett överskådligt resultat av studien. Det är en analysmetod som är vanlig 

inom beteende- och humanvetenskap och är ett verktyg som hjälper oss att tolka den text som 

vår datainsamling innebär (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Vanligtvis delas detta 

tillvägagångssätt upp i olika faser vilket vi kommer presentera nedan samt hur vi applicerade 

det på vår datainsamling.  

 

Första fasen består av att man försöker tematisera materialet och hitta gemensamma teman för 

de olika intervjuerna där respondenterna har tagit upp något liknade. I vårt fall så innebär det 

att vi upptäckte fyra tydliga teman som var gemensamt för samtliga respondenter. Nästa fas 

som Jacobsen (2012) tar upp är att man ska kategorisera sina teman. I vårt fall anser vi att 

dessa två faser går ihop då kategorierna är samma som våra teman där vi i denna fas istället 

började arbetet med att jämföra vad våra olika respondenter hade sagt om det gemensamma 

temat. Värt att nämna är även att våra kategorier inte på förväg var bestämda av oss utan 

uppkom i analysen av resultatet, men med det sagt så menar vi, i likhet med Jacobsen (2012) 

att eftersom vi hade en intervjuguide så kan man argumentera för att vi i viss mån styrde 

innehållet och därmed ramen för eventuella kategorier. Den tredje fasen består av att välja ut 

citat ur dataanalysen som stärker det vi som författare vill få fram med vårt resultat.  

Citat som inleds eller avslutas med meningar som inte återges markeras med /…/. Vissa citat 

har kortats ner på grund av att delar av citatet var irrelevant för resultatet. Detta markeras 

genom (…). Avslutningsvis gör vi ett försök i att förklara vårt resultat samt de skillnader och 

likheter som har uppkommit i vår studie.  

 

4.5 Arbetsfördelning 

Under uppsatsskrivandet har vi som författare delat upp delar av arbetet, så som 

transkribering, teori, metod och tidigare forskning. Vi beslutades oss för att fördela arbetet på 

grund av den begränsade mängd tid vi hade till studien. I fördelningen av uppgifter försökte vi 

utnyttja våra personliga styrkor för att ytterligare effektivisera arbetet. De skrivna 

textavsnitten har vi läst igenom tillsammans och bearbetat för att få ett jämnt språk i 

uppsatsen. Övriga delar har vi arbetat med gemensamt för att kunna diskutera under arbetets 

gång.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

Inom samhällsvetenskapliga undersökningar är det väsentligt att tala om reliabilitet och 

validitet. För att börja med det förstnämnda begreppet så innebär det huruvida en 
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undersökning får samma resultat eller inte om studien genomförs på nytt (Bryman 2011). 

Dock menar vi att användningen av begreppet kan bli problematisk inom kvalitativ forskning 

och svårt applicera på vår undersökning då det blir nära omöjligt att upprepa studien på 

samma vis med exakt samma svar från respondenterna eftersom vårt empiriska material 

bygger på berättelser genom intervjuer där samtalet har relativt fria ramar utifrån 

semistrukturerade frågor. En annan faktor som kan påverka en studie är den förkunskap som 

finns om ämnet sedan tidigare. Vi som författare försöker därmed ständigt vara reflexiva i vår 

skrivandeprocess, vara öppna till att ta till oss ny kunskap om ämnet samt empiri från våra 

respondenter för att undvika att påverka resultatet i studien. Begreppet validitet är mycket 

väsentlig inom forskning då det mäter huruvida rätt företeelser enligt syftet har undersöks i en 

studie. Bryman (2011) menar dock att det finns andra begrepp som är mer applicerbara på 

kvalitativ forskning än det två ovan nämnda. Han belyser ett tredje begrepp, tillförlitlighet, 

som han delar in i fyra delkriterier. Eftersom vi menar, i likhet med Brymans (2011) åsikt, att 

den sociala verklighet vi lever i inte endast har ett rätt svar, appliceras tillförlitlighet bäst på 

vår studie.  

 

Brymans (2011) fyra delkriterier av tillförlitlighet består av Trovärdighet, Överförbarhet, 

Pålitlighet samt En möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att vi som 

författare till studien säkerhetsställer att vi genomför den i enlighet med regler som finns och i 

vårt fall så innebär det att vi arbetar efter det forskningsetiska rådets principer samt genomför 

studien med transparens för utomstående och våra respondenter för att skapa pålitlighet. Vi 

har även följt de riktlinjer och regler som gäller för Linnéuniversitetet. För att ytterligare 

förstärka transparensen i vår studie så redovisar vi vårt tillvägagångssätt genom ett 

metodavsnitt. För att säkerhetsställa reflexiviteten samt objektiviteten i vår undersökning har 

vi spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dessa. Vi vill dock understryka att vi är 

medvetna om att det blir problematiskt inom samhällelig forskning att agera fullständigt 

objektiv i den meningen att vi som författare har ett syfte och vill få fram ett resultat utifrån 

våra frågeställningar. Vi har inte låtit möjliga teoretiska ansatser eller personliga värderingar 

styra resultatet och vi menar därmed att det finns en möjlighet att styrka och konfirmera vår 

studie. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden  

I detta avsnitt tas de forskningsetiska överväganden som påträffats under arbetsprocessens 

gång upp, i syfte att ge läsare insyn i de tankegångar som ligger bakom studien.  
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Den valda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer. I mötet med intervjupersoner 

uppstår ett asymmetriskt maktförhållande mellan oss som intervjuar och respondenten. Vi 

som intervjuar bestämmer ämnet för intervjun och de frågor som ställs vilket kan begränsa 

respondenten i dess berättelse. I ett försök att undvika begränsningar har vi i de intervjuer som 

ligger till grund för denna studie utgått från en intervjuguide med öppna frågor, något som ger 

respondenten mer utrymme att påverka samtalets styrning och eventuella följdfrågor för att 

förmedla sitt eget perspektiv (Andersson & Swärd 2008). Respondenter valdes ut inom olika 

verksamheter som vi genom förkunskaper visste arbetar med ensamkommande barn, alltså ett 

målstyrt urval av respondenter med kunskaper inom studiens ämne. Vi har intervjuat 

respondenter som arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatrin, ett HVB-hem, handläggning 

och skola. Då en av författarna arbetar tillsammans med några av respondenterna utfördes de 

aktuella intervjuerna av den andra författaren för att inte låta arbetsrelationen påverka 

respondentens möjlighet att tala fritt under intervjun.  

 

Då vi arbetar utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beskrivs dessa kortfattat i 

informationsbrevet som skickas till respondenter inför intervjuerna (se bilaga 1). Principerna 

består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I informationsbrevet läggs stor vikt vid informationskravet och 

konfidentialitetskravet, då dessa innebär att respondenten i förväg blir informerade om syftet 

med deltagandet, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas om respondenten skulle önska 

detta, samt hantering och anonymisering av personliga uppgifter (Vetenskapsrådet 2002). Vid 

intervjutillfällena har vi stämt av med respondenten om denne läst brevet och har några 

eventuella frågor.  

 

Vid transkribering och det fortsatta skrivandet har alla uppgifter som kan härledas till 

personen (namn, arbetsplats, aktuell kommun med mera) anonymiserats. Samtliga 

respondenter är yrkesverksamma med en beroendeställning till organisationen som 

arbetsgivare. Vi har därför valt att avidentifiera respondenterna för att främja deltagande och 

ärliga åsikter, då avidentifieringen kan skydda respondentens relation med verksamheten 

(Hansson 2013), men även för att information om respondenterna inte är avgörande för 

arbetets syfte. Avidentifiering återfinns även i Vetenskapsrådets konfidentialitets- och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). Med en noggrann och extensiv avidentifiering hoppas 

vi kunna skydda samtliga respondenters integritet, men är samtidigt medvetna om att samtliga 

respondenter som genom sitt yrke och yrkeskunskap kan komma i kontakt med eller känna 
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igen andra respondenter i studien. Vidare har vi tagit i beaktning att antalet personer inom 

verksamheten (utöver respondenten) som är medvetna om respondentens deltagande i studien 

innebär svårigheter att till fullo skydda respondentens integritet. Därför har vi med 

majoriteten av respondenterna tagit en första kontakt utan mellanhänder, medan några har 

kontaktats i ett inledande skede via gemensamma bekantskaper (jmf Kalman & Johansson 

2012). 

 

I arbetet med uppsatsen har vi i skrivandet makten att kategorisera och applicera begrepp på 

de fenomen och resonemang vi kommer i kontakt med (Andersson & Swärd 2008). Under 

skrivprocessen reflekterar vi konstant över etiska problem som kan uppstå i intervjuer samt 

det material och språkbruk som vi har använt oss av. Gruppen ensamkommande asylsökande 

barn är omdiskuterat i samhället och media vilket innebär att våra åsikter och perspektiv kan 

färgas av samhällsdiskursen (Andersson & Swärd 2008). Med nästan 3 år på 

socionomprogrammet har vi dessutom en relation till fältet och kan identifiera oss i 

socialarbetarrollen vilket förenklar förståelsen för det professionella perspektivet (Eliasson 

1995). Genom våra etiska reflektioner och reflexivitet strävar vi efter att förhålla oss kritiskt 

till eventuell påverkan samt de värderingar och perspektiv som vi tillägnat oss genom 

förkunskaper (Bryman 2011).  

 

Vår uppsats undersöker professionellas perspektiv på en utsatt grupp, där de professionella 

som vi intervjuar står i ett maktförhållande till de ensamkommande barnen. Vi menar därför 

att vi inte utövar makt på en redan utsatt grupp då de olika verksamheterna redan innehar en 

maktställning i samhället. Studiens resultat kan dock skapa effekter inom verksamheterna och 

hos de enskilda respondenterna genom att belysa de arbetssätt, perspektiv och normer som är 

aktuella inom verksamheterna. Eventuell kritik aktualiserar de potentiella brister som kan 

finnas, något som kan innebära att verksamheterna känner sig utpekade eller starkt ifrågasatta. 

Vi kommer att ge respondenterna möjlighet att ta del av studien innan inlämning och 

publicering som en del i samtyckeskravet, detta för att stämma av eventuella missförstånd 

med respondenterna samt deras fortsatta deltagande i studien. 
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5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt har vi valt att slå ihop resultat och analys där vi först kommer att presentera 

en allmän syn av respondenternas arbete med barnets bästa, följt av en inblick i vilka 

möjligheter till psykosocialt stöd ensamkommande barn har. Avslutningsvis kommer vi 

belysa hur samverkan mellan olika organisationer och verksamheter fungerar samt hur 

resurser och tid i arbetet upplevs av de professionella.  

 

5.1 Barnets bästa  

Samtliga av våra respondenter berättar att de arbetar efter barnets bästa, men det råder delade 

meningar om hur man pratar om begreppet i det dagliga arbetet. Handläggarna på 

socialtjänsten är de respondenter som uttalat arbetar efter begreppet barnets bästa i och med 

att det är implementerat i socialtjänstlagen samt att de arbetar efter BBIC (barnets behov i 

centrum). Övriga respondenter arbetar ständigt efter vad man anser vara barnets bästa för den 

enskilde men det är inte ett uttalat begrepp som man diskuterar. Bolander och Fejes (2009) 

menar att språket en viktig faktor i hur man uppfattar ett fenomen samt vilka faktorer som 

behövs för att hantera det. Applicerat på vår studie innebär det att diskussionen av vad som är 

barnets bästa är nödvändig för att man ska kunna arbeta efter det. Begreppet barnets bästa kan 

bli en tolkningsfråga där man, utan diskussionen om vad begreppet innebär i praktiken, kan 

riskera att få olika referensramar samt att arbetet i viss mån kan skilja sig då förståelsen av 

begreppet kan variera. Respondenten Kajsa berättar:  

 

/…/ indirekt så pratar man ju om vad som är bäst för eleven men inte med det begreppet 

/…/ 

 

Det har heller inte varit en självklarhet att man inom sin profession ska få utbildning i 

begreppet barnets bästa för att kunna implementera det i sitt arbete. Fyra av våra respondenter 

har utbildning i BBIC, Kajsa som arbetar som kurator har ingen utbildning i barnets bästa 

eller BBIC utan har sökt information själv samt använt sig av sin utbildning som socionom 

för att arbeta med barnen. Stina, en skötare från BUPs akutmottagning berättar att de alltid 

arbetar efter att sätta barnets behov och bästa i centrum och ofta diskuterar det men att hon 

inte har någon specifik utbildning för hur man arbetar med begreppet barnets bästa. En 

gemensam nämnare för samtliga av våra respondenter är att alla diskuterar vad som är ett 

barns bästa på sin arbetsplats och alltid försöker arbeta för vad de anser vara barnets bästa i 
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relation till sitt arbete. Det upplevs dock vara utmanande i vissa fall med ensamkommande 

barn då barnens situation ibland kan göra att barnets bästa kan bli lidande. Handläggare 

Henrik berättar: 

 

Det är inte så lätt kanske att ta tillvara på barnets bästa alla gånger i den här 

verksamheten. 

(…) dom är ju inte delaktiga riktigt i vart dom hamnar och vi har inte sådana stora 

valmöjligheter vad gäller att titta på vart dom ska placeras /…/ 

 

Det Henrik berättar om är möjligheten att påverka hur han kan arbeta med barnets bästa i sitt 

arbete och i beslut som rör barnen. Alla beslut som görs gällande ensamkommande barn kan 

inte den enskilde professionella kontrollera utan måste arbeta utifrån beslutet, som oftast 

kommer från en annan myndighet och utgå från det. När det sker så talar respondenterna inte 

om en samverkan utan snarare om ett direktiv från en annan myndighet där man upplever att 

man inte kan påverka situationen. Beata, personal på ett HVB-hem förklarar följande: 

 

Migrationsverket ringer ju inte och frågar oss, ”Nu skickar vi en ungdom till er, 

vart ska den bo och hur blir det för den?” Men det är väl inte tanken heller tänker 

jag. 

 

Det här menar vi kan likställas med en av Danermarks (2003) punkter om vad som kan göra 

ett samarbete eller samverkan utmanande. Citatet är ett exempel på vad olika organisationer 

har för regler som i sin tur påverkar arbetet i nästa verksamhet. Alla organisationer följer de 

riktlinjer och regler som finns, men det gör att samverkansprocessen blir lidande i den mån att 

det egentligen inte är någon samverkan. Det är snarare ett direktiv från en organisation till en 

annan, där den ena organisationen får rätta sig efter direktivet. Från ett systemteoretiskt 

perspektiv kan situationen förklaras utifrån de förväntningar som finns på verksamheterna 

inom systemet (Payne 2005). Myndighetens förväntningar på HVB-hemmets ansvarsområde 

möter inte den bild som HVB-hemmet själv har av sin verksamhet och därmed kan det uppstå 

ett ifrågasättande av besluten.  

 

Vi frågade respondenterna om de anser att det finns någon skillnad i bedömningen av vad 

som är barnets bästa för ett barn som är uppvuxet i Sverige med föräldrar jämfört med ett 

ensamkommande barn. Majoriteten svarar att de anser att det finns en skillnad. De menar att 
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de ensamkommande barnen kan befinna sig på olika utvecklings- och kunskapsstadier, vilket 

kan göra att en verksamhet som till exempel skolan inte är anpassad till att möta de 

ensamkommande barnen som elever utifrån den enskildes bästa. Kuratorn Kajsa berättar: 

 

/…/ vad som är bäst för en elev som går naturprogrammet är ju inte alls samma sak 

som vad som är bäst för den här eleven som har sin första skoldag någonsin. Och 

där tror jag verkligen att vi behöver tänka till /…/ 

 

Respondenterna menar att det finns en skillnad, men vill samtidigt inte göra någon negativ 

särbehandling för de ensamkommande barnen. De arbetar istället för att tillgodose de olika 

behoven som barnen kan behöva utifrån deras specifika situation. Respondenterna vill vidga 

sina referensramar om vad som kan vara ett barns bästa. Handläggare Hanna förklarar: 

 

Om man inte gjorde skillnad då skulle man ju också bortse från behoven som finns. 

Man kan ju behandla lika men ändå individuellt. 

 

Det vi har sett utifrån resultatet är behovet av att uppmärksamma gruppen ensamkommande 

barn och dess eventuella speciella vårdbehov. Respondenterna menar att det inte ska ske 

någon generalisering eller att alla inom gruppen ensamkommande barn ska dras över samma 

kam, utan snarare att de professionella som arbetar med barnen ska vara uppmärksamma på 

att det ofta finns skillnader och arbeta utifrån det. 

 

Den professionella diskursen om ensamkommande barn skapar en generell uppfattning om 

ensamkommande barns behov och beteende, där de professionella genom sitt språkbruk 

definierar fenomenet och vad de anser vara nödvändigt för att kunna arbeta med frågan 

(Bolander & Fejes 2009). Genom att beskriva hur de ensamkommande barnens behov skiljer 

sig från svenskfödda barn skapas en social bild av de ensamkommande barnen som grupp, 

vilket kan leda till att barnens möjligheter begränsas genom att egenskaper tillskrivs gruppen 

(jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000). På så vis kan de professionella legitimera insatser 

eller arbetssätt som är särskilda för de ensamkommande barnen. De insatser och 

arbetsmetoder som de professionella använder i sin yrkesutövning påverkas även av den 

utbildning och kunskap som individen har då detta påverkar synen på ett problem. 

Samverkansteori menar att olika akademisk bakgrund kan bidra med olika kunskaper men kan 

också vara ett hinder i samverkan om de olika synsätten inte diskuteras (Danermark 2003). 
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Detta kan innebära att de olika verksamheterna inte delar en gemensam syn på vad som är 

barnets bästa eller hur man bör arbeta för att uppnå det.  

 

 

5.2 Möjligheter till psykosocialt stöd 

Det finns möjligheter till stöd för de ensamkommande barnen, men det är oklart vem som gör 

vad och vart de kan vända sig. Handläggarna har möjlighet att erbjuda visst stöd till de 

ensamkommande barnen i form av stödsamtal samt vid de tillfällena som de träffar barnen för 

möte. De utför inget eget behandlingsarbete utan kan vid behov skicka en remiss till BUP 

eller ta kontakt med en skolkurator. Boendepersonalen på HVB-boendet ger det psykosociala 

stöd som de har möjlighet till. De erbjuder barnen att prata med personalen men personalen 

upplever att det kan vara svårt för barnen att öppna sig för dem då de lever i en väldig tät 

miljö tillsammans på boendet. Vid allvarliga och akuta psykiska behov kan BUP, efter en 

läkarbedömning, ta emot ensamkommande barn på sin akutmottagning.  

 

Flera av respondenterna anser att de ensamkommande barnen behöver en plats att vända sig 

till för att få samtalsstöd och behandling då barnens mående kan skifta. I skolan vänder sig 

många gånger de ensamkommande barnen först till skolsköterskan där de söker hjälp för 

somatiska besvär. Efter undersökning är det inte ovanligt att deras mående istället grundar sig 

i psykiska besvär och en kontakt med kuratorn tas. Det kan vara komplexa samtalskontakter 

där barnen behöver flera tillfällen på sig att bearbeta sina upplevelser från sin uppväxt eller 

flykten till Sverige. Dessutom vet inte alla barn vart de ska vända sig för att prata med någon 

professionell, samt att de finns de barn som inte anser det vara normalt att prata om sina 

besvär. Både en respondent från HVB-boendet samt kuratorn påpekade att det kan vara svårt 

att få de ensamkommande barnen att prata om sitt mående vilket kan innebära att de måste 

motiveras till det av andra vuxna, exempelvis från de professionella som vi har talat med. 

Kuratorn Kajsa beskriver sitt samtalsarbete med de ensamkommande barnen enligt följande: 

 

Alltså det är ett större jobb med dom eleverna för det finns en större problematik. 

Det handlar om att man kanske inte har någon i sin familj i livet, man kanske har 

varit med om väldigt fruktansvärda saker i sitt hemland. Så det är en utmaning att 

möta dom. 
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Enligt flera av våra respondenters bedömning har det funnits tillfällen där ensamkommande 

barn har haft behov av att komma i kontakt med BUPs öppenvårdsavdelning, något som har 

visat sig vara svårt. Enligt handläggarna på socialtjänsten som vi har intervjuat så upplever de 

att det har varit svårt att få in ett barn för en samtalskontakt när barnet har befunnits sig under 

asylprocess. Handläggarna har fått svaret att BUP inte inleder en samtalskontakt med 

ensamkommande barn under asylprocess, vilket handläggarna menar leder till att barnet 

fortfarande är i behov av stöd och hjälp. Enligt vårt resultat så är måendet av barnen 

varierande men många är i behov av någon form av stöd eller lättare behandling. Stina, 

skötare på BUPs akutmottagning, menar att hon tror att man kan ge mer stöd och vård på 

boendet utan att behöva vända sig till BUP, som behandlar psykisk sjukdom. Stina berättar: 

 

Vi lägger ju fokus på själva diagnosbiten för det är ju faktiskt det vi jobbar med, 

det är därför man är här. 

 

Handläggare Hanna delar samma tanke om att något måste göras för att kunna möta de 

ensamkommande barnens behov av psykosocialt stöd. Hanna berättar: 

 

Vi är handläggare och utredare och i viss mån kan man ha stödsamtal och så men 

det finns ingen riktigt som tar tag i det. Det är ett väldigt glapp för BUP gör det ju 

inte. Och inte skolkuratorerna heller. Det ligger ju kvar hos oss och vi hanterar ju 

inte det heller riktigt i den utsträckningen som många barn skulle behöva. 

 

Det har framkommit att behovet av vård och stöd identifieras men att det inte finns tillräckliga 

redskap eller tillgängliga arenor att vända sig till för de ensamkommande barnen. Resultatet 

visar att det behövs en instans mellan BUPs verksamhet och det stöd som en skolkurator eller 

boendepersonal kan ge, till exempel en längre behandling med stödkontakt utan att barnet 

behöva lida av en psykisk sjukdom. Schjødt & Egeland (1994) förklarar med systemteori hur 

system kan ändra struktur utan att förlora sitt uppdrag. Översatt till vår studie innebär detta att 

de verksamheter som ingår i systemet runt ensamkommande barn kan anta nya former eller 

arbetsuppgifter utan att hela systemet påverkas. Detta beror på att systemets struktur anpassas 

efter de funktioner som verksamheterna fyller i systemet för att de olika verksamheterna ska 

komplettera varandra (Payne 2005). Att addera en behandlande verksamhet till systemet är 

alltså möjligt utifrån teorin, eftersom det inte förändrar uppdraget med ensamkommande barn. 
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Den nya komponenten kan istället komplettera de övriga verksamheterna och bidra till arbetet 

med ensamkommande barn.  

 

Alla respondenter delar dock inte samma upplevelser om att ensamkommande barn har blivit 

nekade en kontakt på BUPs öppenvårdsavdelning. Kuratorn menar att det finns flera som har 

bra stödkontakter på BUP, men det framkommer inte om barnen är under asylprocess eller 

inte. Flera av respondenterna delar även uppfattningen om att det är svårt för samtliga barn, 

oavsett vilken livssituation barnet befinner sig i, att etablera en kontakt på BUP. BUP har ett 

upptagningsområde som sträcker sig över hela länet som verksamheten befinner sig i, vilket 

är ett stort område sett till de tillgängliga platserna och som skulle kunna vara en förklaring 

till att respondenterna upplever det vara problematiskt. Vi vill understryka att vi inte har varit 

i kontakt med BUPs öppenvårdsmottagning och att ovanstående berättelser inte belyser 

samtliga perspektiv.  

 

5.3 Behovet av ordnad samverkan 

I dagsläget är det flera organisationer och verksamheter som har ett nära arbete med 

ensamkommande barn och därmed möter barnen i sin professionella roll. Det som 

framkommit i vårt resultat är en efterfrågan på kunskap om vad de olika verksamheterna gör 

för barnen sinsemellan.  

 

Samtliga respondenter uttrycker att de vill ha en ökad samverkan för barnens bästa, för 

kunskapsutbyte samt för en överblick av ansvarsfördelningen av arbetet med de 

ensamkommande barnen. Det finns även ett behov av att veta vad de andra verksamheterna 

gör för barnen då man vill undvika dubbelarbete. Oklarheten kring hur ansvarsfördelningen 

ser ut gällande barnen skapar en osäkerhet om hur mycket stöd och hjälp barnen får av 

respektive verksamhet, vilket i sin tur kan göra att barnets bästa blir lidande. Stina från BUPs 

akutmottagning menar att hennes arbetsuppgift är att ge psykiatrisk omvårdnad men inte att 

handskas med praktiska omständigheter kring barnen. Hon upplever dock att det är något som 

uppkommer i hennes dagliga arbete då beslut gällande barnen påverkar barnets mående och i 

sin tur om de behöver komma i kontakt med BUP eller inte. Hon säger följande om de 

ansvarsgränser som finns på hennes arbetsplats: 
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/…/ vi kan ta hand om suicidhoten eller vi kan ta hand om psykosen eller 

ätstörningen eller vad det nu kan vara för något men vi kan inte ta hand om dom 

ska bo här eller i Malmö /…/ 

 

I intervjun med handläggaren Henrik berättar han om sin syn på samverkan: 

 

Jag tror att det saknas en tydlighet i uppdraget, eller i allas uppdrag på något vis. 

En tydlighet i vem som gör vad. 

 

Handlingsmöjligheter skapas enligt systemteori när gränser definieras genom att 

verksamheternas uppgifter blir tydliga (Moe 1996). De verksamheter som vi har intervjuat har 

uttryckt en önskan om en tydligare beskrivning av samtligas uppdrag. En sådan beskrivning 

skulle påverka det handlingsutrymme som verksamheterna har och tydliggöra allas ansvar i 

systemet. I nuläget kan den otydliga ansvarsfördelningen göra att verksamheterna inte arbetar 

utefter sin fulla potential. 

 

För att öka samverkan i arbetet med de ensamkommande barnen arbetar samtliga av våra 

respondenter med nätverksträffar med andra inom samma profession. Fenomenet 

ensamkommande barn i Sverige har genom sin hastiga ökning genererat en utmaning för 

kommunerna runt om i landet vilket också bidragit till att det saknas etablerade arbetssätt för 

hur man ska arbeta för att skapa en god integration för dessa barn. Utbytet mellan likasinnade 

i sin profession har därför blivit av stor vikt för de som arbetar med barnen. Handläggare 

Hanna förklarar det på följande vis: 

 

Man jobbar så intensivt med väldigt nya frågor hela tiden så ingen kommun vet ju 

riktigt hur man ska hantera det här för att det har hänt så mycket på så kort tid så 

det finns ju inget att luta sig tillbaka mot. 

 

En brist i samverkan kan, enligt samverkansteorin, vara kommunikationen mellan olika 

verksamheter samt att diskussionen mellan de inblandande verksamheterna saknas. En 

respondent gav ett exempel på vad som kan ske när kommunikationen mellan två 

organisationer som arbetar med och för samma mål inte kommunicerar med varandra. 

Exemplet gäller en kontakt mellan Migrationsverket och socialtjänsten rörande ett 

ensamkommande barns boendesituation. Barnet var anvisat till en kommun där denne nu 
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bodde med släktingar. Släktingarna ville dock flytta med barnet till en annan kommun 

eftersom de bodde väldigt trångt men blev nekade av Migrationsverket, då ensamkommande 

barn inte kan byta kommun utan socialtjänstens tillåtelse. Handläggaren ansåg att det låg i 

barnets bästa att denne fick flytta med familjen och ringde Migrationsverket för att meddela 

att socialtjänsten accepterade att pojken fick flytta med sina släktingar och att handläggaren 

kunde tänka sig att åka ett par extra mil in i en annan kommun istället. Samtliga parter i detta 

ärende agerade enligt gällande lagar och regler och handläggaren hade inte behövt godkänna 

flytten eller ringa Migrationsverket. Exemplet visar på behovet av samverkan och 

kommunikation mellan myndigheterna för att man ska kunna uppnå barnet bästa. I likhet med 

det som Danermark (2003) belyser så finns det oftast regler och riktlinjer i varje organisation 

eller myndigheter som kan göra att samverkan blir problematisk men inte omöjlig. I enlighet 

med vårt exempel ovan så uppstod en sådan situation då de båda myndigheterna arbetade helt 

korrekt efter sina regler men tillvaratagandet av barnets bästa i situationen kan diskuteras.  

 

Samverkan innebär även en planering för hur någonting ska fungera och det är en levande 

process. Som arbetet med ensamkommande barn ser ut i dag så innebär det att barnet har flera 

kontakter med olika myndigheter och verksamheter. Dessa kontakter bör arbeta tillsammans i 

den mån det går men vårt resultat tyder på att verksamheterna i vissa fall arbetar parallellt 

med varandra. Våra respondenter har uttryckt att det finns brister i de riktlinjer och regler som 

finns för hur man ska arbeta med de ensamkommande barnen. Respondenterna efterlyser en 

framförhållning samt en långsiktig plan för hur arbetet ska se ut, vilket de menar skulle leda 

till en bättre samverkan mellan de parter som berörs av arbetet med ensamkommande barn.  

 

5.4 Bristande resurser och tid 

Samtliga verksamheter som vi har varit i kontakt med har sagt att de upplever att tid och 

resurser saknas för arbetet med de ensamkommande barnen. Flera respondenter upplever det 

vara en följd av den ökande belastningen som har uppkommit de senaste åren då kommunerna 

runt i om landet har ökat mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Samtliga 

respondenter upplever även att det skulle behövas mer kunskap om ämnet för att de skulle 

kunna utöva ett ännu bättre jobb. Kuratorn Kajsa beskriver det enligt följande: 

 

Jag tror ingen har hängt med riktigt, det känns som om man bara har fått det här i 

knät på något sätt. Många ser det som ett problem men det skulle inte behöva vara 

ett problem men vi är inte riktigt rustade för att ta emot dom här eleverna. Och 
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skolan och skolans verksamhet är inte byggd för dom här eleverna, tyvärr. Och då 

blir det en liten krock när man inte riktigt är beredd att möta dom. Man är liksom 

inte riktigt förberedd. 

 

Exemplet ovan kommer från skolans värld och är något som kuratorn upplevde vara en 

utmaning. Liknande erfarenheter fann vi inom socialtjänsten där antalet anvisade 

ensamkommande barn i kommunen har ökat stort under det senaste året. Från maj 2014 har 

kommunen tagit emot 33 stycken ensamkommande barn och placerat ut dessa i HVB-boende, 

hos släktingar eller i familjehem. Kommunen hade sedan tidigare fem ensamkommande barn, 

vilket innebär att den stora ökningen har skapat hög belastning som leder till brist på resurser 

och tid för barnen. Ytterligare en konsekvens av det ökande antalet ensamkommande barn 

innebär att även BUPs verksamheter har belastats hårdare. Vår respondent berättar att en av 

de fyra tillgängliga platserna på akutmottagningen nästan alltid är belagd av ett 

ensamkommande flyktingbarn i behov av akut psykiatrisk vård. Systemteori förklarar att när 

yttre faktorer förändras påverkar det verksamheterna och deras interaktion, vilket leder till att 

interaktionen måste förändras för att samtliga verksamheter ska kunna fortsätta arbeta mot det 

mål som de alla delar (Svedberg 2012). Ökningen av ensamkommande barn har varit så stor 

att verksamheterna behöver anpassa sig såväl inom den egna verksamheten som i samverkan 

för att kunna fortsätta arbeta för goda insatser till de ensamkommande barnen.  

 

Ensamkommande barn har enligt tidigare forskning konstaterats vara en grupp med speciella 

behov (se Hessle 2009; Wernesjö 2011; Socialstyrelsen 2013). De flyr till ett land där de inte 

kan språket, de kulturella normerna och oftast till ett land som de har lite kunskap om. De 

personer som ska arbeta med de ensamkommande barnen behöver därför särskilda kunskaper 

om barnens behov och samtliga respondenter har uttryckt att de saknar tillräckliga kunskaper 

om till exempel trauma, krishantering och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vissa av 

respondenterna anser att de får den utbildning som finns samt att de vid behov skulle kunna få 

ta del av mer utbildning om de önskar, medan andra anser att de är i stort behov av utbildning 

och att de själva är drivkraften för att se till att det sker. Utbildning påverkas av tid och 

resurser, där några av våra respondenter har uttryckt att de inte har tid för utbildning i 

dagsläget då arbetsbelastningen är hög.  
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5.5 Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka samverkan och professionellas perspektiv på barnets bästa i 

arbetet med ensamkommande barn genom besvarandet av tre frågeställningar. Den första 

frågeställningen rör de möjligheter till psykosocialt stöd som finns för ensamkommande barn. 

Vårt resultat visar att möjligheter finns i form av stöd hos handläggare, personal och 

skolkurator samt BUPs akutmottagning. Verksamheternas primära syfte är dock inte 

långsiktigt behandlande stödsamtal, vilket är något som samtliga respondenter anser att 

många ensamkommande barn är i behov av. Det behövs alltså ytterligare en aktör vars syfte är 

att arbeta med psykosocialt stöd för dessa barn. Den andra frågeställningen undersöker hur 

respondenterna ser på begreppet barnets bästa utifrån sitt professionella perspektiv. Samtliga 

respondenter har uppgett att de arbetar efter bästa förmåga i relation till sin yrkesroll och 

utbildningsnivå. Respondenterna påtalar samtidigt att tid, resurser och andra 

omgivningsfaktorer påverkar deras möjligheter att arbeta för barnets bästa. Studiens sista 

frågeställning berör samverkan mellan de verksamheter som tagit del i studien. Resultatet 

belyser att samverkan mellan verksamheterna existerar, men att respondenterna önskar en 

utveckling och transparens i samverkan för att tydliggöra samtligas uppgifter.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Utifrån vårt resultat kan vi som författare konstatera att det finns en rad olika utmaningar för 

de professionella gällande fenomenet ensamkommande barn. Det finns en välvilja och önskan 

om att ge dessa barn bästa möjliga stöd när det anländer till Sverige men de organisatoriska 

omständigheterna kan göra att arbetet försvåras och en otydlighet och frustration i uppdraget 

skapas. Gällande arbetet med barnets bästa så upplever samtliga av våra respondenter att de 

strävar efter att uppnå det i varje individuellt fall men att det kan finnas omständigheter i 

arbetet som gör att barnets bästa kan bli lidande. Framförallt gäller det beslut som inte den 

enskilde professionella kan påverka och som inte sällan kommer från en annan verksamhet 

som har kontakt med barnet.  

 

Bedömningen av vad man anser vara barnets bästa har också visat sig variera för våra 

respondenter. Det menar vi som författare, i likhet med diskursteorin, vara en självklarhet 

eftersom den diskurs som råder i samhället kring ett fenomen påverkar hur vi uppfattar något. 

En bedömning kommer därför göras utifrån den kunskap den professionella besitter, 

tolkningar av situationen och individen samt förförståelse om ämnet. Utifrån dessa 

komponenter har majoriteten av våra respondenter svarat att de anser att det finns skillnad i 

behov och barnets bästa gällande ensamkommande barn, jämfört med barn som har vuxit upp 

i svensk kontext.  

 

Vårt resultat, tillsammans med tidigare forskning (se Hessle 2009; Wernersjö 2011; 

Socialstyrelsen 2013), visar att ensamkommande barn är en grupp barn i samhället som kan 

vara extra sköra på grund av de omständigheter som de har varit med om i sitt liv. På frågan 

om hur våra respondenter upplever att de ensamkommande barnen som de möter mår så blir 

svaret att det kan vara mycket varierande. Samtliga respondenter är dock enade om att det är 

så pass många barn som mår psykiskt dåligt att de upplever att stödet för dessa barn inte är 

tillräckligt. I kontakten med BUPs akutmottagning framkommer att de har fyra tillgängliga 

platser för akut psykiatrisk vård av ungdomar i hela länet och att det nästan alltid är en plats 

som är belagd av ett ensamkommande barn. BUP arbetar dock endast med psykiatrisk 

sjukdom och eftersom det är en akutmottagning så är vården från BUP ingen långsiktig 

lösning vilket också framgår av vår respondent från den berörda verksamheten. 
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 Enligt våra respondenter är det långt ifrån alla ensamkommande barn som lider av någon 

form av psykisk sjukdom men många har psykiska besvär vilket innebär att dessa barn 

fortfarande är i behov av psykiatriskt stöd. Den här problematiken är något som vi som 

författare, tillsammans med flera av respondenterna, har identifierat som ett viktigt 

utvecklingsområde för ensamkommande barn i Sverige. Vi ser behov av en verksamhet dit de 

ensamkommande barnen kan vända sig för långsiktigt behandlade samtalsarbete, vilket vi tror 

skulle bidra till en bättre och snabbare integrationsprocess för barnen. Vi anser också att det 

borde bidra till att underlätta för flera av de verksamheter dit de ensamkommande barnen nu 

vänder sig trots att verksamheterna inte har möjlighet eller resurser att ge det stöd som barnen 

är i behov av.  

 

Vårt resultat visar en koppling mellan det ökade mottagandet av antalet ensamkommande 

flyktingbarn samt den tids- och resursbrist som flera av respondenterna beskriver. De 

upplever att verksamheterna som arbetar med ensamkommande barn inte har varit tillräckligt 

förberedda på det arbete som ökningen har inneburit. Flera av respondenterna menar att de får 

den utbildning som finns inom ämnet men orsaker som hög arbetsbelastning har gjort att de 

har fått tacka nej trots att arbetsgivararen har erbjudit dem.  

 

Vi som författare ser även ett behov av att öka samverkan mellan de berörda verksamheterna 

för att på bästa sätt kunna arbeta med barnets bästa samt effektivisera de professionellas 

arbete. Samverkan är nödvändig på såväl individnivå som organisatorisk nivå och nationell 

nivå. De professionella har tagit egna initiativ till att söka samverkan med verksamheter för 

att det ska gynna barnet, men vi anser att det borde kunna ske under mer organiserade former 

för att stärka legitimiteten samt rättsäkerheten i arbetet med de ensamkommande barnen. På 

så sätt skapas en trygghet i rollen som professionell då arbetsuppgiften inom varje verksamhet 

tydliggörs. Med nationella direktiv för hur arbetet med ensamkommande barn ska se ut i 

Sverige kan enade arbetssätt skapas och möjliggöra en långsiktig plan där insatserna kan 

utvärderas och jämföras. Det skulle kunna leda till att resurser mellan verksamheterna 

fördelas på ett optimalt sätt för att möta de behov som finns, något som gynnar både de 

ensamkommande barnen och de professionella.  
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Bilaga 1 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter, Amanda Eklund och Emma Turesson, som studerar på sjätte 

terminen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi arbetar med vårt 

examenarbete i form av en C-uppsats under april till juni månad där vi skriver om 

ensamkommande barn i socialt arbete. Vår studie syftar till att undersöka hur professionellas 

syn på, samt arbete med begreppet barnets bästa implementeras i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn. Vi skulle uppskatta ditt deltagande i en intervju angående 

ovanstående ämne i vår studie. 

 

Vi önskar kunna genomföra intervjun genom ett personligt möte och beräknar att det tar cirka 

en och en halv timme. Intervjun kan ske där det känns enklast för dig då vi har möjlighet att 

möta upp dig på till exempel din arbetsplats. Vi kommer att utgå ifrån öppna frågeställningar 

vilket gör att intervjun kommer ha samtalslikande karaktär. Intervjun kommer att spelas in för 

att säkerhetsställa vår analys och tolkning blir tillförlitlig och kommer därefter att 

transkriberas av oss själva. Vi vill poängtera att de uppgifter som samlas in inte kommer att 

användas för något annat syfte än för vår forskning. När studien är klar kommer den att 

publiceras på en portal för vetenskapliga publikationer (http://diva-portal.org) där du som 

intervjuperson kommer ha möjlighet att läsa igenom uppsatsen innan vi publicerar den.  

 

I vår undersökning vägleds vi av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka i korthet 

innebär följande: 

- Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

motivera varför. Du kan också välja att avstå från att besvara enskilda frågor under 

intervjuns gång.  

  - Ditt namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ingen obehörig kommer att få 

tillgång till intervjuutskriften eller ljudfilen.  

  - Materialet kommer endast användas för forskningsändamål.  

- Efter att arbetet har godkänts av universitetets examinator kommer allt     

intervjumaterial att förstöras. 
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Genom att delta i denna studie har Du en chans att fylla ut de kunskapsluckor som finns inom 

forskningsområdet och potentiellt gynna det sociala arbetet med dessa barn i framtiden. Vi 

skulle bli oerhört tacksamma om du ville medverka till att genomföra denna studie genom att 

bidra med din tid och kunskap. Om intresse finns kommer du som intervjuperson att erhålla 

ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

Vid frågor kring den planerade undersökningen eller om något framstår som oklart, ber vi dig 

att kontakta Amanda Eklund, telefon: 0761 64 26 72, e-post: ae222mj@student.lnu.se eller 

Emma Turesson, telefon: 0709 60 78 63, e-post: et222dy@student.lnu.se. Det finns även 

möjlighet att kontakta vår handledare Dr. Barzoo Eliassi, lektor vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar telefon: 0480 – 44 6293, e-post: barzoo.eliassi@lnu.se. 

 

 

mailto:ae222mj@student.lnu.se
mailto:et222dy@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till C-uppsats 

1. Vad är ditt yrke? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. Hur kommer du i kontakt med ensamkommande flyktingbarn? 

4. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn? 

5. Har ni på er arbetsplats fått utbildning i frågor som specifikt rör ensamkommande 

flyktingbarn och deras situation?  

6. Hur ser du på arbetet med ensamkommande flyktingbarn inom din profession? 

7. Hur har du fått utbildning samt kännedom om barnets bästa i ditt arbete? 

8. Vad innebär begreppet ”barnets bästa” för dig inom din profession? 

9. Hur anser du att det tas tillvara på i ditt arbete? 

10. Hur känner du att du kan påverka dina möjligheter att ta tillvara på barnets bästa i ditt 

arbete med barnen? 

11. Behöver du i ditt arbete samverka med andra myndigheter gällande dessa barn? Om ja,  

1: Hur anser du att samverkan fungerar? 2. Hur tas barnets bästa i beaktning när det  

gäller samarbetet mellan olika verksamheter gentemot regler och rutiner som kan  

finnas? 3: Upplever du att synen på vad som är barnets bästa kan skilja sig inom olika  

verksamheter, i så fall hur? 

12. Vad anser du skulle kunna göras bättre i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

13. Vad anser du vara extra bra med arbetet kring ensakommande barn i dag? 

14. Anser du att det finns någon skillnad i hur man beaktar barnets bästa i arbete med 

ensamkommande flyktingbarn jämfört med barn som är svenska medborgare? 

15. Hur upplever du att ensamkommande barns generella välmående ser ut? 

16. Anser du att din verksamhet har de resurser och relevant utbildning för att ta hand om 

problematiken kring ensamkommande barn? 

17. Hur anser du att det psykosociala stödet ser ut inom din verksamhet för  

ensamkommande barn? 

18. Känner du att du som professionell har möjlighet att erbjuda det stöd till barnen som  

du skulle önska? Om ja 1: Vad är det för stöd du kan erbjuda? Om nej, 2: Hur skulle  

du vilja att det skulle vara? 

19. Har du något mer som du vill tillägga? 


