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Abstract 

Author: Sofia Dackebrand, Mia Hellström 

Title: Unaccompanied children – a qualitative study of social workers experience of the 

investigation of need’s and the possibility to personalize interventions 

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

Because of the situation around the world with war and poorness many people need to 

leave their homeland and find safeness in other countries. A big amount of this group is 

children without company of an adult, so called unaccompanied children. The numbers 

of unaccompanied children who seek safeness in Sweden grow every year. The aim of 

this study was to investigate how social workers in four municipalities in south of 

Sweden experience their work with investigating the needs of unaccompanied children. 

The aim was also to investigate how the social workers experience their opportunities to 

meet the children’s needs with personalized interventions. The study is built on semi-

structured interviews with six social workers who all have experience or are now 

working with investigating unaccompanied children. The results of the interviews were 

analyzed using a system theory perspective and Andrew Abbotts profession theory. We 

also used the terms grassroots bureaucrats and discretion. The results of our study has 

shown us that the social workers often feel a certain restriction when it comes to their 

ability to meet the children’s needs because of the lack of available accommodations. 

The study also shown that the social workers experience a limitation when it comes to 

the authority they have as their decisions must be approved by others and not based 

solely on the individual workers assessment.  

The social workers in our study also experience that their work is not taken as seriously 

as others investigation of children from Swedish families which influence the status and 

legitimacy that they describe that their profession should have.  

 

Keywords: social workers, unaccompanied children, needs, personalized interventions, 

discretion 
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1 Inledning 

Till en början var vårt ämne till uppsatsen inte ett självklart val då vi hade delade 

intresseområden. Ett önskemål var att på något sätt skriva om socialt arbete med barn 

och ungdomar medan det andra intresseområdet mer berörde organisation och samhälle. 

Idén om att välja socialtjänstens arbete med ensamkommande barn väcktes då vi båda 

lade märke till lokaltidningarnas uppmärksamhet av dessa barn samt hur det stigande 

antalet barn ökade trycket på kommunernas organisering för att kunna tillgodose 

barnens behov. På sidorna för inrikesnyheter kunde vi bland annat läsa om brister 

rörande bemanning och kompetens hos personal på boende för ensamkommande barn 

samt att kommuner tvingas till att ta snabba beslut vilket kan påverka insatserna (TT, 

2015 12 april). På lokal nivå kan vi läsa att Revisionen har uppmärksammat brister i 

styrningen på ett boende för ensamkommande barn i Torsås kommun. Boendet har haft 

hög omsättning av föreståndare vilket har påverkat verksamheten negativt (Pettersson, 

2015 14 januari). Revisionen har som uppdrag att granska verksamheter inom kommun, 

landsting och regioner (SKL, 2015b). I Nybro kommun är behovet av boende för 

ensamkommande barn stort och de befintliga platserna räcker inte till vilket gör att 

kommunen är tvungen att lösa behovet från dag till dag (Wigren, 2015 21 mars).  

Då vår kunskap om kommuners arbete med ensamkommande barn är begränsad samt att 

det är ett yrke som vi som framtida socionomer kan komma att arbeta med väcktes vårt 

intresse för att ta reda på mer. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det råder stor oro i världen och antalet människor på flykt har inte varit så högt sedan 

andra världskriget (Migrationsverket, 2014a). UNHCR:s rapport (2014) visar att 5,5 

miljoner människor flydde på grund av krig under det första halvåret av 2014. Antalet 

asylsökande i Sverige under 2014 var 81301 personer varav 7049 var ensamkommande 

barn vilket är en ökning med mer än det dubbla mot föregående år (Migrationsverket, 

2014b, 2013a). Definitionen av ensamkommande barn som söker asyl är enligt UNHCR 

”/…/en person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person 

som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet” (Prop.2005/06:46). När 

vi fortsättningsvis använder begreppet ensamkommande barn utgår vi ifrån UNHCR:s 

definition. Forskning visar att ensamkommande barn ses som en utsatt grupp med behov 
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av särskilt stöd dels på grund av flykten från hemlandet, tidigare erfarenheter samt 

separationen från föräldrarna (Backlund et.al, 2014, s.21; Wernesjö, 2014 s, 17).  

 

Den lag som styr hur Sveriges mottagande av asylsökande ska regleras är Lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  I och med en lagändring 1 juli 2006 

fick kommunerna huvudsakligt ansvar över tillhandahållandet av boende för 

ensamkommande barn. Bakomliggande orsak till förändringen var synen på behovet av 

den kunskap och erfarenhet som kommunernas socialtjänst kunde ge i mötet med barn i 

utsatta situationer. Regeringen menade att om vissa kommuner ingick överenskommelse 

med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn kunde beredskapen och 

kompetensen i första hand fokuseras på dessa kommuner (Prop.2005/06:46, 

Prop.2012/13:162).  

 

Den 1 januari 2014 trädde ännu en lagändring i kraft gällande Migrationsverkets 

överenskommelse gentemot kommunerna. Denna lagändring innebar att 

Migrationsverket gavs ökade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till valfri 

kommun, en s.k. anvisningskommun, oavsett avtal eller inte, vilket tidigare enbart varit 

möjligt då det förekommit särskilda skäl. En majoritet av Sveriges kommuner hade 

2013 träffat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande barn men ett av skälen till regeringens förslag till lagändringen var att 

platserna i de kommuner som träffat överenskommelse inte var tillräckliga. Förslaget 

byggde även på att tiden i ankomstkommunen skulle minskas för barnen om det fanns 

fler kommuner för Migrationsverket att anvisa dem till. Att vistas allt för lång tid i 

tillfälliga boenden i ankomstkommunen kan innebära negativa konsekvenser för barnen 

(Prop.2012/13:162). Tidigare forskning visar att negativa konsekvenser för barnen är 

möjligheten till skapandet av kontinuitet och sociala relationer. De barn som vistas 

länge i en ankomstkommun bygger upp relationer till personer i deras närhet samt 

omgivningen vilket vid förflyttning till annan kommun bidrar till ytterligare ett uppbrott 

och otrygghet (Backlund et.al, 2014, s.80, 96). Det är för barnets bästa som snabb 

anvisning till kommun ska gälla (Prop.2012/13:162).  

 

Socialnämnden i anvisad kommun är ansvarig för barnets boende samt att det får det 

stöd och hjälp det behöver. Socialtjänsten i kommunen gör en utredning och bedömning 

av barnets behov samt vilka insatser som krävs. Utredningar av ensamkommande barns 
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behov ska genomföras på likvärdigt sätt som för vilka andra barn som helst 

(Socialstyrelsen, 2013, s.42,53). I och med Sveriges ratificering av Barnkonventionen år 

1990 ska allt arbete med barn utgå ifrån ett barnperspektiv vilket återspeglas i den 

svenska lagstiftningen. Socialtjänstens arbete med åtgärder som rör barn utgår ifrån 

principen om barnets bästa vilket finns reglerat i 1 kap. 2§ SoL. Innebörden av 

begreppet barnets bästa är varken definierat i Barnkonventionen eller Socialtjänstlagen 

utan barnets behov måste alltid bedömas utifrån varje enskilt fall. En annan 

grundläggande princip i Barnkonventionen är barns rätt till delaktighet som finns införd 

i 11 kap. 10§ SoL. Den innebär att barnet har rätt att, utifrån ålder och mognad, 

framföra sina åsikter samt bli hörd i frågor som rör barnet (Socialstyrelsen, 2015, 

ss.19ff, 26f).  

 

Tidigare studier och rapporter har dock visat svårigheten med att planera insatser utifrån 

barnens behov. I en utvärdering av insatser för flyktingungdomar i Umeå kommun 

framkommer det att socialarbetarna upplever svårigheter med att individanpassa 

boendeplacering för ungdomarna då det inte finns så många olika alternativ att välja på, 

vilket gör att socialarbetarna uttrycker en önskan om fler boendeformer (Eriksson et.al, 

2013, s.34). En studie gjord i Stockholms län tyder på samma problem där 

socialarbetarna menar att begränsade möjligheter att påverka val av boendeplacering är 

något som även påverkar relationen till barnen samt deras delaktighet i beslut. De tar 

även upp hur förutsättningarna för individanpassade insatser påverkas av kommunens 

avtalsbundenhet (Backlund et. al, 2014, ss.20,68). Även forskning på internationell nivå 

visar att det finns svårigheter att möta ensamkommande barns behov när det kommer till 

boende och placering (Hopkins & Hill, 2010, s.402). Bristande information om barnets 

bakgrund samt att barnen ofta uppvisar en ovilja att prata med socialarbetarna på grund 

av bristande tillit till myndighetspersoner är en annan begränsning av utredning av 

ensamkommande barns behov. Dessa två aspekter gör i sin tur att bedömningen av 

behovsanpassade insatser försvåras (Wade, 2011, s.2425f).  

 

1.2 Problemformulering 

Trots det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige finns begränsad 

forskning om arbetet med mottagandet av dessa barn. Detta gäller även forskning om 

det praktiska arbetet med mottagandet av ensamkommande barn i en internationell 
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kontext (Backlund et.al, 2014, s.5).  Befintlig forskning fokuserar främst på barnens 

mentala hälsa (Hessle s. 34, 2009;Wernesjö, 2014, s.21). Enligt Socialstyrelsen (2013) 

ska ensamkommande barn utredas som vilket annat barn som helst utifrån principen om 

barnets bästa och delaktighet. Men som tidigare forskning visar finns det vissa problem 

i utredandet av ensamkommande barns behov samt svårigheter med att individanpassa 

insatserna. En av anledningarna till att kommunerna år 2006 fick ta över ansvaret var att 

socialtjänsten ansågs ha den kunskap och erfarenhet som krävs i mötet med barn i 

särskilt utsatta situationer. År 2009 gjordes en kartläggning av mottagandet av 

ensamkommande barn i Sveriges kommuner med syfte att lämna förslag och lyfta fram 

förbättringsåtgärder. Paradoxalt nog visade resultatet bland annat att det krävs ökad 

kunskap och resurser hos kommunerna och de individer som arbetar med mottagandet 

av barnen för att kunna hantera barnens särskilda behov samt för att göra bättre 

utredningar (SKL 2009).  

 

Socialarbetare är en grupp vars arbete utgår ifrån att ha direktkontakt med klienter och 

bedöma deras behov samt vilken rätt de har till att ta del av den service samhället har att 

erbjuda. Till sin hjälp har de lagar, regler och policydokument. I kontakten med klienter 

måste de omvandlas från individer till just klienter, då tas enbart hänsyn till det som anses 

relevant för organisationen (Lipsky, 2010, s.3;Johansson, 2007, s.43) Då varken barnets 

bästa eller barns behov är tydligt definierade i lagen anser vi att en studie av 

socialarbetares tillvägagångssätt i utredningsförfarandet äger stor vetenskaplig relevans.  

Vidare kan en dylik studie ge ökade kunskaper om utredningsförfarandet samt belysa 

vilka faktorer som kan påverka behovsbedömningen och på vilket sätt samt vad 

socialarbetarna anser vara betydelsefulla resurser i deras arbete. Med resurser menar vi 

befogenheter, kunskap, samverkan etcetera. Därmed har vi i vår studie inte för avsikt att 

undersöka de ekonomiska förutsättningar som socialarbetare har i respektive kommun. 

 

Mot bakgrund av att tidigare forskning om socialtjänstens arbete med ensamkommande 

barn har gjorts i storstadskontext anser vi att det är fruktbart att undersöka 

förutsättningarna för samma yrkesgrupp i mindre kommuner. Resultatet av tidigare 

studier, genomförda i större städer visar att socialarbetarna ansåg att det inte fanns 

tillräckligt många boendealternativ att välja på. Vi vill därmed undersöka hur 

möjligheterna ser ut för socialarbetare som verkar i mindre kommuner? 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka socialarbetares syn på utredningsförfarandet av 

ensamkommande barns behov i relation till deras upplevelse av befintliga resurser. Vi 

ämnar även belysa socialarbetarnas upplevelser av förutsättningarna att tillgodose 

barnens behov genom individanpassade insatser. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara ovanstående syfte har vi utgått ifrån följande frågeställningar 

 Hur definierar socialarbetare ensamkommande barns behov? 

 Vilka faktorer anser socialarbetare påverkar utredningar av barnens behov 

utifrån ett professionsperspektiv? 

 Vilka strategier tillämpar socialarbetare för att kunna hantera sina förutsättningar 

när det kommer till att individanpassa insatserna utifrån barnens behov? 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis har vi presenterat vårt val av ämne samt gett en beskrivning av studiens 

syfte och vilka frågeställningar vi har för avsikt att fördjupa oss i. Vidare kommer vi i 

kapitel 2 att redogöra mer ingående för vilka de ensamkommande barnen är samt vilka 

aktörer de möter för att på så sätt underlätta för läsaren. Genom att göra denna 

redogörelse får läsaren en förståelse för vilka de ensamkommande barnen är och vilka 

barnen kommer i kontakt med under sin första tid i Sverige. I kapitel 3 presenterar vi 

tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie som berör ensamkommande 

barns behov och individanpassade insatser, utredning av behov samt socialarbetares 

yrkesroll. I kapitel 4 redogör vi för de teoretiska perspektiv samt begrepp som vi har 

valt för att förklara vår empiri. Fortsättningsvis kommer vi i kapitel 5 beskriva vårt val 

av metod, vårt tillvägagångssätt samt våra etiska överväganden. 

I kapitel 6 kommer vi presentera vårt resultat samt analysen av vårt insamlade material. 

Avslutningsvis kommer vi i kapitel 7 presentera vår slutdiskussion samt ge förslag till 

fortsatt forskning.  
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2 Ensamkommande barn i Sverige 

I det här avsnittet ger vi en kort beskrivning av vilka de ensamkommande barnen är 

samt en redogörelse för några av de betydelsefulla aktörer som barnen möter när de 

kommer till Sverige och vilka ansvarsområden de har.  Avsikten med avsnittet är att, 

genom beskrivningen, underlätta fortsatt läsning samt öka förståelsen av begrepp i vårt 

resultat. För att få en tydligare bild av utredningsförfarandet har vi även skisserat en 

händelselinje (se bilaga 4). 

 

2.1 Beskrivning av de ensamkommande barnen 

Anledningen till att barn lämnar sina hemländer är många bland annat förföljelse, 

fattigdom och krig (Unicef, 2014). Livet på flykt innebär många faror för barnen bland 

annat är risken för att dödas, skadas eller utsättas för övergrepp är stor. Barnen kan även 

riskera att rekryteras som barnsoldat eller falla offer för människohandel (Röda korset 

2013). 

De ensamkommande barnen som kom till Sverige under 2014 kom främst ifrån 

Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia och de flesta var pojkar i åldern 15-17 år 

(Migrationsverket, 2015). Varför könsfördelningen är på det sättet är obeforskat och i 

vårt sökande av en förklaring valde vi att kontakta Migrationsverket
1
 som enligt uppgift 

inte förde någon statistik över vad detta beror på. 

 

2.2 Myndigheters möten med de ensamkommande barnen 

2.2.1 Migrationsverkets ansvar 

Den kommun där barnet efter ankomst till Sverige ger sig tillkänna i är den kommun 

som blir så kallad ankomstkommun. Detta innebär att alla kommuner i Sverige kan bli 

ankomstkommun. Det vanligaste är dock att barnen ger sig tillkänna för myndigheter i 

kommuner där Migrationsverket har kontor (Migrationsverket, 2015). Socialtjänsten i 

ankomstkommunen är ansvariga för att tilldela barnet boende i väntan på att 

Migrationsverket anvisar barnet till den kommun där barnet fortsättningsvis ska bo, en 

så kallad anvisningskommun (Migrationsverket, 2013b). Migrationsverket kan sedan 

lagändring 2014 anvisa kommuner utifrån fyra olika steg. Det första steget innebär att 

anvisa till kommun där barnet har anknyting, till exempel i form av en släkting. I andra 

                                                 

1
 Kontakten skedde via ett kontaktformulär på myndighetens hemsida, svar inkom 2015 13 maj 
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steget sker anvisning till kommun med överenskommelse samt som har anmält att det 

finns lediga platser. Det tredje steget är anvisning till kommun utan överenskommelse, 

kommun med överenskommelse men där mottagande inte kommit igång samt kommun 

med överenskommelse men där platserna är färre än fördelningstalet. Fördelningstal har 

tagits fram av Länsstyrelsen för att få en jämn fördelning av mottagandet i 

kommunerna. Faktorer som styr fördelningstalen är bland annat befolkningsmängd, 

antal tidigare mottagna ensamkommande barn, deras anhöriga samt andra nyanlända. 

Fördelningstalen styr även det fjärde och sista steget där anvisning sker till samtliga 

kommuner i en viss turordning för att få en jämn fördelning (Migrationsverket, 2014c). 

Migrationsverket ansvarar även över att bland annat ta emot och pröva barnets 

asylansökan, söka efter barnets vårdnadshavare, utse offentliga biträden samt att lämna 

uppgifter om barnet till berört landsting (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2.2 Kommunernas ansvar 

När Migrationsverket har anvisat barnet till en kommun blir det barnets 

vistelsekommun. Det är vidare den kommunen som ansvarar för att utreda barnets 

behov, fatta beslut om insatser om lämplig boendeplacering, ansvara för att barnet får 

tillgång till skolundervisning samt att utse en god man (Migrationsverket 2013b). Enligt 

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas snarast 

möjligt och ansökan ska lämnas till överförmyndaren av antingen Migrationsverket eller 

socialnämnden. Den gode mannens uppgift är att företräda barnet i vårdnadshavarens 

och förmyndarens ställe vilket innebär att den gode mannen har som uppdrag att 

ansvara för det som rör barnet. God mannen ansvarar inte för den faktiskt vården och 

har inte heller försörjningsplikt men däremot att ta beslut i alla personliga, ekonomiska 

samt rättsliga frågor (SKL, 2015b).  

 

Det är socialnämnden i varje kommun som ansvarar för att barn som inte kan bo i det 

egna hemmet får en placering i familjehem eller på ett HVB-hem (Hem för vård eller 

boende) och det är upp till varje kommun att se till så att det finns tillgång till dessa 

boendeformer. Familjehemsplacering innebär att barnet får bo hos släktingar eller andra 

närstående. Det kan även innebära att boendet blir hos familjer som socialtjänsten har 

kontakt med som inte tidigare har någon relation till barnet. Vid alla 

familjehemsplaceringar ska en utredning göras för att bedöma familjens lämplighet och 

det är socialnämndens ansvar att dessa utredningar görs (Socialstyrelsen, 2013, ss.3, 
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43ff). 

 

För ensamkommande barn är placering på HVB-hem det som oftast blir aktuellt och det 

är vanligast att det finns hem som är särskilt inriktade på att ta emot just 

ensamkommande barn. Vården på hemmet ska vara utformad för att kunna möta den 

enskildes behov och vårdnadsbegreppet står för omvårdnad, stöd och fostran. HVB-hem 

kan även tillhandahålla behandling vilket menas särskilda åtgärder som finns inom 

socialtjänstens kunskapsområde (Socialstyrelsen, 2013, s.43ff).  
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som rör ensamkommande barns behov 

samt socialtjänstens arbete med denna grupp. Som vi tog upp i vår problembakgrund 

finns det begränsad forskning om mottagandet av ensamkommande barn både utifrån 

nationell samt internationell kontext. Då det inte finns så mycket forskning gjord om 

socialtjänstens utredningsarbete av ensamkommande barns behov har vi därför valt ut 

den forskning vi anser är mest relevant för att svara upp till vårt syfte och våra 

frågeställningar. De studier vi funnit är både från svenskt och internationell kontext. 

 

3.1 Ensamkommande barns behov 

Ulrika Wernesjös (2014) avhandling belyser betydelsen av att lyssna på de 

ensamkommande barnens egna berättelser och upplevelser av att komma till Sverige. 

Tidigare forskning visar att ensamkommande barn ofta ses som en särskilt utsatt grupp 

och fokus ligger ofta på den emotionella hälsan, trauma och psykiatriska problem samt 

att det saknas forskning om hur upplevelsen i värdlandet påverkar barnen. Resultatet av 

Wernesjös studie visar att utvecklandet av sociala relationer är betydelsefullt för 

skapandet av känslan av att vara hemma och känslan av tillhörighet. Ungdomarnas 

känsla av tillhörighet kan även påverkas av den lokala kontext de befinner sig i genom 

tillgängligheten till aktiviteter samt möjligheterna för skapandet av sociala relationer. 

Wernesjös (2014) studie fokuserade inte på mottagningsprocessen dock synliggjordes 

vissa faktorer så som bland annat brist på delaktighet i boendesituationen samt 

inflytande över val av bosättningskommun. 

 

I likhet med Wernesjös studie visar Marie Hessle (2009) i sin avhandling hur 

etableringen i det nya landet påverkas positivt av nära sociala relationer. Även Åsa 

Backlund, Riita Eriksson, Katarina von Greiff och Eva-Marie Åkerlund (2014) belyser 

socialarbetares syn på ensamkommande barns behov utifrån bland annat närhet, 

relationer och trygghet. Ett tydligt mönster i studien är att socialarbetarna anser att 

barnen behöver bekräftelse genom nära relationer med engagerade vuxna. Hessle (2009, 

s.142) menar i sin avhandling att det går att anta att den gynnsamma utvecklingen för 

barnen till stor del kan bero på de tidiga behandlings- och stödinsatser de fick efter 

ankomsten. Avhandling bygger på en tioårig uppföljningsstudie av ensamkommande 

barn som kom till Sverige under 1990-talets mitt.  Studiens resultat visar bland annat att 
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möjligheten till kontakt med familjemedlemmar, oavsett vart i världen de befinner sig, 

har en gynnande effekt på etableringen i Sverige samt är en avgörande komponent för 

de ensamkommande barnens välbefinnande. Även Backlund et al. (2014) tar upp 

kontakten med vuxna som de delar samma kulturella tillhörighet med som en 

betydelsefull faktor för barnen.   

 

Ett annat behov för ensamkommande barn som lyfts fram i tidigare forskning är 

betydelsen av ett stabilt boende. Backlund et. al:s (2014) samt Peter Hopkins och 

Malcolm Hills (2010) studier framhäver liknande argument och menar att ett lämpligt 

boende bidrar till en ökad trygghet för barnen. Hopkins och Hills (2010) studie är 

genomförd i Skottland och belyser inte specifikt socialarbetares arbete med 

ensamkommande barn utan riktar sig till olika professioners inom skola, hälso- och 

sjukvård, juridiska ombud etcetera och hur de upplever barnens behov. Studiens resultat 

visar dock på att insatser för ensamkommande barn inte mötte barnens individuella 

behov som bland annat att finna lämplig bostad. Bristen på tillgängliga boenden gjorde 

att barnen tillfälligt fick bo på mindre hotell utan möjlighet till nära socialt stöd.  De 

olika professionerna upplevde även att barnens behov av praktiskt stöd med boende, 

information om samhället och asylprocessen samt juridiskt stöd var mer centralt än 

behovet av terapeutiskt stöd. Informationsbehovet hos ensamkommande barn belyser 

även Backlund et al:s (2014) studie där socialarbetarna upplever att information och 

vägledning i hur samhället är uppbyggt kan underlätta för barnens integration. Vidare 

beskrivs betydelsen av att som socialarbetare förklara sin roll och sitt ansvar i 

förhållande till andra myndigheter för att tydliggöra ansvarsområdena. 

 

3.2 Socialt arbete med ensamkommande barn 

Ravi Kohlis (2006) studie av socialarbetare i brittisk kontext visar att effektivt socialt 

arbete med ensamkommande barn utgörs av en god relation mellan barnet och 

socialarbetaren. En god relation baseras på socialarbetarens emotionella engagemang, 

ömsesidigt förtroende samt tillit. Tilliten blev sedan en hjälp för barnen att bearbeta 

tidigare dold psykisk oro. Socialarbetarna i studien visade på förståelse för barnet och 

erbjöd dem det som Kohli kallar ”terapeutisk omsorg” och ökade barnens upplevelse att 

vara omhändertagna. En annan brittisk studie utförd av Karen Newbigging och Nigel 

Thomas (2011) undersöker vad asylsökande barn upplever kännetecknar ett bra socialt 
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arbete. En betydelsefull faktor visade sig vara tillit samt ett öppet och vänligt 

bemötande gentemot barnen. Andra faktorer som kan påverka relationen mellan 

socialarbetare och barnen är de begränsade tidsmässiga resurserna samt möjligheterna 

att individanpassa val av boende. Begränsningen av boendemöjligheter innebär på så 

sätt att socialarbetare inte kan tillmötesgå barnens önskningar och vara lyhörda inför 

deras åsikter. Tidsbristen i mötet med barnen kan leda till sämre förutsättningar för att 

skapa en tillitsfull relation dem emellan (Backlund et al, 2014, s.53).  

 

I Backlund et. al:s (2014, s. 36) studie beskriver socialarbetarna sina upplevelser av de 

svårigheter som finns i användningen av BBIC som utredningsmodell.  De nämner 

bland annat att användningen av modellen i utredning av ensamkommande barn inte 

genererar lika djupgående information som utredningar av andra placerade ungdomar på 

grund av att det inte är möjligt att få någon information från vårdnadshavare då de inte 

finns närvarande. Studien visar även att socialarbetare önskar få vägledning och stöd i 

arbetet med barnavårdsutredningar. Utredningarna av ensamkommande barns behov blir 

ofta bristfälliga då information från hemländerna saknas. Eva Norström och Kristina 

Gustafssons (2010) studie fokuserar inte på utredning efter BBIC men författarna 

beskriver i sin artikel att de har funnit brist på systematisk teori och metod för att 

hantera frågor som berör det förflutna, familj och förmågan att vara lyhörd för de 

ensamkommande barnen. För övrigt visar deras resultat att det svenska 

mottagningssystemet för ensamkommande barn är välorganiserat och välfinansierat. 

 

I en studie av socialarbetares arbete med asylsökande familjer i Afrika beskriver Toyin 

Okitikpi och Cathy Aymer (2003) att bedömningen av barnens behov till stor del var 

beroende av resurser samt lokala politiska riktlinjer och påverkade vilken hjälp 

familjerna fick. Studien visade att socialarbetarna inte upplevde att de hade tillräcklig 

kunskap för att möta familjernas behov utan förlitade sig mer på andra aktörers 

kunskap. Resultatet av studien visade det krävdes nya tillvägagångssätt för att mer 

effektivt kunna bedöma familjernas särskilda behov. Socialarbetare behöver känna att 

de är utrustade med tillräcklig kunskap för att kunna identifiera trauman som dessa 

familjer upplever för att på så sätt tidigt kunna bedöma vilka insatser som ska sättas in.   
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3.3 Socialarbetares yrkesroll och organisatoriska förutsättningar 

Live Stretmo och Charlotte Melanders (2013, s.112) studie visar i likhet med de studier 

Backlund et. al (2014, s.57) och Eriksson et. al (2013, s.42) genomfört att socialarbetare 

ofta använder sig av uttrycket ”spindel i nätet” för att beskriva sin yrkesroll kring 

arbetet med ensamkommande barn. I Eriksson et. al:s (2013, s.18) studie, gjord i Umeå, 

beskriver socialsekreterarna att deras arbetsuppgifter med ensamkommande ungdomar 

först och främst handlar om handläggning, beslutsfattning, uppföljning och 

dokumentation men även om att fungera som spindeln i nätet. Trots att 

socialsekreterarna inte var de som hade närmst kontakt med ungdomarna var det ändå 

de som skulle ha insyn i allt som rörde ungdomarna. Socialsekreterarna upplevde även 

att en stor del av arbetet med de ensamkommande ungdomarna bestod av 

dokumentation och administration. Stretmo och Melanders (2013, ss.13,124) studie 

visar även att socialsekreterare utöver sitt arbete med att se till barnens behov även får 

fungera som bland annat medlare mellan andra inblandade aktörer så som gode män och 

boendepersonal. Som ytterst ansvariga för att barnen har det bra får socialarbetarna 

ibland även täcka upp för andra aktörer som inte fullföljer sina uppdrag, exempelvis 

med stödjande samtal.  

 

Samtidigt som forskning visar att socialarbetare upplever att de har en nyckelroll i 

arbetet med ensamkommande barn beskrivs även upplevelser av att vara avskilda från 

andra verksamheter. Socialarbetarna i Backlund et.al:s (2014, s.73) studie beskriver hur 

de som är specialiserade på arbete med ensamkommande barn upplever känslan att vara 

isolerade från andra enheter inom den sociala barnavården. I kommuner där arbetet är 

organiserat så att enbart en socialarbetare har ansvar för arbetet med ensamkommande 

barn beskriver socialarbetare att de saknar möjlighet att vända sig till kollegor i frågor 

som rör arbetet. Även tidsmässiga resurser påverkar möjligheten att ta del av varandras 

erfarenheter och reflektera över den kunskap som finns dokumenterad (Backlund et. al, 

2014, s.73). Även Eriksson et.al:s (2013, s.34) studie lyfter hur socialarbetare som 

arbetar med ensamkommande barn upplever sig vara på en isolerad ö och att intresset 

för och kunskapen om deras arbete är svagt bland andra enheter inom socialtjänsten. För 

att socialt arbete med ensamkommande barn ska fungera så bra som möjligt och att den 

kunskap som socialarbetare inom denna yrkesgrupp besitter ska användas på bästa sätt 

beskriver tidigare forskning att den bör integreras i hela organisationen och på så sätt 
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influera den långsiktiga utformningen av mottagandet. Socialarbetarna belyser vikten av 

att öka sin egen kunskap om arbetet med ensamkommande barn men även kunskap hos 

andra aktörer såsom god män, boendepersonal och ledningen på olika nivåer. De 

upplever att det är svårt att få uppmärksamhet från ledningen i frågor som rör 

ensamkommande barn och att de som beslutar i frågor som rör mottagandet inte har 

tillräcklig kunskap (Backlund et.al, 2014, ss. 73,83). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för de teorier vi valt för att analysera vårt 

empiriska material. Vi kommer att utgå ifrån ett systemteoretiskt perspektiv då vi ser 

socialarbetarna som en del av ett system som tillsammans med andra aktörer arbetar 

med ensamkommande barn. För att förklara socialarbetarnas roll i systemet kommer vi 

fokusera på Andrew Abbotts syn på profession som system samt ta hjälp av Olof 

Sundins tolkning av Abbotts teori och begreppet jurisdiktion. Vi kommer även ge en 

beskrivning av begreppen gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme för att kunna förstå 

vad som påverkar socialarbetarnas bedömning av barnens behov samt de beslut som tas. 

Då socialarbetare är de som utifrån sina utredningar beslutar vem som har rätt till 

insatser och hur dessa insatser ser ut kommer vi även i beskrivningen av 

handlingsutrymme ta upp den maktaspekt som finns i mötet mellan handläggare och 

klient.  

 

4.1 Systemteoretiskt perspektiv 

Utgångspunkten för systemteori är att förstå världen som en helhet där helheten består 

av flera delar och genom att kombinera dessa delar på rätt sätt skapas ett system(Öquist, 

2008, s.9). Systemteori ser på varje individ som en del av olika system och subsystem 

som samspelar med varandra för att stärka hela systemet. Varje individ påverkar 

varandra och systemet påverkar i sin tur individen. Systemteori analyserar och 

accepterar den existerande sociala ordningen vilket kan underlätta för alla parter i ett 

system, inklusive en socialarbetare som lättare kan hantera en situation genom att sätta 

in den i ett större sammanhang (Payne, 2008, ss.211ff, 232). Vid en förändring inom en 

del av systemet påverkas också de andra delarna. Ett system kan utgöras av ett brett 

spektrum av händelser och det är upp till forskaren att själv definiera gränserna i det 

observerade systemet (Svedberg, 2013, s.50f). Vi kommer i vår analys att se 

organisationen som socialarbetarna verkar inom som ett system. De olika aktörer som är 

en del av utredningsarbetet med ensamkommande barn ser vi vidare som subsystem. 

Genom att använda oss av systemteori kommer vi på så sätt kunna förstå hur dessa olika 

system samverkar och påverkar varandra ömsesidigt. 
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4.2 Andrew Abbotts professionsteori 

Andrew Abbotts (1988) professionsteori fokuserar på hur professioner existerar i ett 

system. Abbott menar att om inte andra yrkesgrupper samt samhället uppfattar 

professionen som kompetenta experter kan yrkesgruppen få svårt att hävda sin rätt och 

upprätthålla sin status. Ett centralt begrepp som Abbott använder är jurisdiktion vilket 

innebär att en profession söker ensamrätt på att utföra och lösa vissa arbetsuppgifter på 

det sätt de önskar samt att exkludera andra professioner från problemlösningen. Enligt 

Abbott utvecklas en profession således när en yrkesgrupp lyckas ta kontroll över ett 

yrkesområde (Abbott, 1988, s.3;Sundin, 2006, s.50). Professioner inom olika 

yrkesgrupper konkurrerar om jurisdiktion genom sin abstrakta kunskap. Professioners 

sökande efter jurisdiktion framförs på tre olika arenor. Den första arenan är 

arbetsplatsarenan, där kontrollen över arbetet sker i det dagliga mötet med andra 

professioner inom samma verksamhet. En annan arena är den formella juridiska arenan 

där professionerna söker legitimitet för sin yrkeskunskap och utbildning genom att 

exempelvis påverka lagstiftning. Den tredje arenan är den offentliga arenan där 

professioner bland annat via media kan påverka andras uppfattningar om yrket samt 

väcka uppmärksamhet för sin profession (Sundin, 2006, s.49f). 

 

4.3  Gräsrotsbyråkrater 

De individer som i sitt arbete inom en myndighet integrerar direkt med medborgarna 

och har som uppgift att utreda och besluta om vem som ska få ta del av statliga 

förmåner benämner Lipsky (2010, s.3) som gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraters 

arbete innebär ett stort handlingsutrymme men som inte står helt utan regler och 

direktiv. Stor del av arbetet styrs och formas av politik och samhällsnormer. Dock gör 

komplexiteten i gräsrotsbyråkraters arbete att handlingsutrymmet måste kvarstå och inte 

reduceras alltför mycket av regler och riktlinjer. Det beror dels på att gräsrotsbyråkrater 

ofta tvingas ta snabba beslut och dels att deras arbete med människor kräver medkänsla 

för särskilda omständigheter och förmåga att ta beslut därefter (ibid., s.14f. ).  

 

Johansson (2007, s.55) menar att byråkratiska organisationer inte kan ha en relation till 

de människor de möter då mänskliga individer är så pass komplexa och ingen är den 

andra lik. För att organisationen ska kunna hantera denna komplexitet och göra arbetet 

effektivt och kontrollerbart måste individerna omvandlas till klienter. Det innebär att 
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organisationen enbart fokuserar på vissa av individens egenskaper och bedömningen av 

vilka dessa egenskaper är sker på organisationens villkor. Gräsrotsbyråkrater blir i den 

mening vad Johansson (ibid., s.43) kallar ”moderna trollkarlar” som genom en 

förvandling anpassar människan till organisationen. Skillnaden mellan 

gräsrotsbyråkraters relation till sina klienter och andra sociala relationer är enligt 

Johansson (ibid., s.50f) den så kallade ”klientrelationens dubbla karaktär”. Samtidigt 

som relationen utgörs av kontakt mellan två människor är det även en relation mellan 

organisation och klient. När individen har omvandlats till klient placeras denne i 

lämplig kategori som i förväg är definierad av organisationen. Denna kategori fungerar 

sedan som en, från organisationen påförd, tolkningsram och styr relationen till klienten 

samt hur gräsrotsbyråkraten tolkar klientens beteende.  

 

Johansson (2007) betonar till skillnad mot Lipsky inte gräsrotsbyråkraters 

handlingsfrihet lika stark utan fokuserar mer på hur handlingsutrymmet kan variera 

beroende på organisationens utformning och vilka begränsningar det medför. 

Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och nära arbete med medborgare medför att det 

samtidigt att det är svårt att kontrollera och bedöma prestationen av deras arbete (ibid., 

s. 44f). Med kontroll menas de tekniker som används för att få grupper inom en 

organisation att rätta sig efter de krav som finns.  Det handlingsutrymme som givits 

gräsrotsbyråkrater för att utföra vissa uppgifter är nödvändigt från ledningens sida då de 

inte kan åstadkomma detta själva. Dock måste ledningen använda sin makt för att få 

individerna inom organisationen att följa de krav som finns. Gräsrotsbyråkraters val att 

antingen följa organisationskraven eller egenintresset är beroende av två faktorer, dels 

hur beroende individen är av organisationen dels organisationens förmåga att utöva 

kontroll över individen (ibid., s.91ff).  

 

Johansson (ibid., ss.122, 176) menar dock att gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme 

innebär att det inte finns möjlighet för organisationen att kontrollera deras arbete under 

processens gång utan den kontrollen måste ske före eller efter. Kontroll efter kan ske 

genom exempelvis uppföljning och utvärdering. Kontroll före sker genom att 

organisationen styr definitionen av situationen genom att tillhandahålla förenklade 

modeller och standardiserade program för hur beslut ska tas. Dessa regler som de för 

med sig kan i sin tur påverka att människor inom samma verksamhet utvecklar ett 

likande tanksätt och uppfattar världen på det sätt som organisationen definierat den. 
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Medlemmarna inom organsationen delar sedan med sig av sina erfarenheter av 

beslutssituationer och är, som Johansson beskriver det, redan ”filtrerade” till andra 

medlemmar. På så sätt är det organisationens termer och tolkningar som förs vidare och 

inte det faktiska underlaget som föregick beslutet. 

 

4.4 Handlingsutrymme 

Socialarbetarens handlingsutrymme formas inom organisationen men påverkas dock av 

flera faktorer så som rutiner, traditioner, tolkning utifrån profession samt individuella 

faktorer. Dock lämnar alltid regler utrymme för tillämpning och tolkning och valet 

lämnas till socialarbetaren om hur det ska hanteras. Att vara socialarbetare innebär 

därmed en maktfull position. Makten i relationen mellan socialarbetare och klient blir 

tydlig genom socialarbetarens tolkningsföreträde framför klienten och rätten att ta beslut 

om människors behov och situation. Hur stor makt en person har kan även bero på 

vilken roll denne har, till exempel föräldrar framför sina barn eller äldre personer 

framför yngre. Makt finns i all interaktion mellan människor. Hur synlig makten är 

beror på huruvida parterna är överens eller inte och det är först när olika åsikter 

framförs som makten blir tydlig (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, ss.23, 69f).  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.26) menar att ett handlingsutrymme inte 

enbart innebär att ha ett val utan även att ta ställning och ansvar.  

Författarna beskriver (ibid, s.25f) fyra olika sätt för socialarbetare att hantera dilemman 

som de ställs inför i sitt arbete. Socialarbetaren kan välja att följa organisationens 

riktlinjer och förklara för klienten att reglerna ser ut på ett visst sätt och att det är det de 

har att jobba efter. Socialarbetaren kan vidare välja att jobba inifrån för en förändring 

genom att påtala problemet för någon inom organisationen. Det tredje alternativet är att 

arbeta utifrån för förändring genom till exempel opinionsbildning eller allmän debatt. 

Det sista alternativet är att kringgå problemet, utan att påtala det, genom lösningar vid 

sidan om. Utifrån dessa fyra alternativ har socialarbetaren alltså olika val för hur 

situationen ska hanteras samt möjlighet att vidga sitt handlingsutrymme. Genom att 

operationalisera dessa förhållningssätt på vårt empiriska material kan vi förklara vilka 

strategier socialarbetarna använder sig av när det kommer till att tillgodose behov 

genom individanpassade insatser. 
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4.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter kopplat till vår uppsats 

Vårt val av teorier och begrepp bygger på att socialarbetarna som arbetar med 

ensamkommande barn är en del av ett system och en organisation. Då socialarbetarnas 

arbete med utredningar för ensamkommande barn till stor del styrs av lagar och 

riktlinjer anser vi att ett systemteoretiskt perspektiv är applicerbart i vår uppsats. 

Systemteori kan hjälpa oss att förstå socialarbetarnas upplevelse av barnens behov 

utifrån ett bredare perspektiv och hur deras arbete påverkas av organisationen de verkar 

inom. Gräsrotsbyråkrati och begreppet handlingsutrymme kan vara till hjälp i vår analys 

genom att öka förståelsen för hur socialarbetarna ser på tillgången till resurser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Organisationen som socialarbetarna verkar inom 

bygger på styrdokument och riktlinjer för hur arbetet ska utföras och vad som ska 

uppnås vilket påverkar det handlingsutrymme som ges. Teorierna kan även ge oss en 

bild av vilka andra faktorer som påverkar hur socialarbetarna upplever sitt 

handlingsutrymme, så som erfarenhet och kunskap men även organisationens 

uppbyggnad samt hur politiska riktlinjer och beslut påverkar och formar verksamheten 

och dess förutsättningar.   
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5 Metod och metodologiska överväganden 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för den forskningsstrategi vi valt att 

använda oss av samt vårt tillvägagångssätt. Inledningsvis presenterar vi vårt val av 

insamlingsmetod samt dess förtjänster och begränsningar, därefter följer ett avsnitt där 

vi beskriver hur vi gått tillväga i vår urvalsprocess. Vidare kommer vi att redogöra för 

genomförandet av insamlingen av vårt empiriska material, forskningsetiska 

överväganden samt föra en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och 

tillförlitlighet. I de avslutande delarna ger vi läsaren en beskrivning av hur vi genomfört 

vår artikel- och litteratursökning samt hur arbetsuppdelningen mellan oss sett ut. 

 

Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av begreppet respondent när vi skriver om 

de personer som vi intervjuat. Enligt Repstad (2007, s.14f) kan två olika termer 

användas för att benämna de intervjuer som genomförts; ”informant”- och 

”respondentintervju”. Informantintervju innebär att intervjupersonen fungerar som en 

slags observatör och kan ge information om faktiska förhållanden och uppfattningar om 

andras åsikter medan en respondentintervju ger direkt information om en individs egna 

åsikter, uppfattningar och känslor. Vi anser med bakgrund i detta att termen respondent 

är mest relevant i vår studie då vi vill belysa socialarbetarnas egna upplevelser. 

 

5.1 Kvalitativ ansats 

Kvalitativ forskning lägger stor vikt vid individernas uppfattningar och tolkningar av sin 

sociala verklighet samt har som utgångspunkt att se till vad deltagarna upplever som 

betydelsefullt (Bryman, 2011, ss.40f, 371). Kvalitativ forskning eftersträvar tolkning 

och förståelse snarare än förklaring (Levin, 2008, s.38). Då syftet med vår studie är att 

få en förståelse för hur socialarbetare upplever samt vad de menar är betydelsefullt i 

deras arbete med utredningar av ensamkommande barns behov anser vi att en kvalitativ 

ansats är mest fruktbar. 

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar som berör socialarbetarnas 

upplevelse av ensamkommande barns behov samt utredningen av behoven kommer vi 

att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Redan tidigt i uppsatsarbetet 

hade vi inställningen att kvalitativa intervjuer var den, för oss, mest aktuella metoden 
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för att få svar på våra frågeställningar. Kvalitativa intervjuer är en metod som kan ge 

fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011, s.413). Vid val av intervjumetod vägde vi 

mellan att använda oss av fokusgrupp eller semistrukturerade intervjuer. Fokusgrupp 

inkluderar flera personer samtidigt och är en form av gruppintervju där deltagarna 

tillsammans diskuterar ett visst tema (Bryman, 2011, s.447f). Vi upptäckte dock tidigt 

att det fanns vissa begränsningar och svårigheter med att genomföra fokusgrupper då 

det krävs en hel del organisering från forskaren i form av att få deltagare att ställa upp 

och komma på avtalade tider. Ur deltagarnas synvinkel kan metoden vara mer 

tidskrävande och kräver ett visst engagemang samt att vissa deltagare riskerar att inte 

komma till tals (ibid. 463f). Det avgörande i vårt val av metod var dels att vi inte ville 

riskera att gå miste om enskilda respondenters åsikter och upplevelse dels att vi av egna 

erfarenheter vet att socialarbetare överlag har ont om tid (Dackebrand & Hellström, 

2014). 

 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer anser vi att det ger oss möjlighet 

att få våra frågor besvarade samtidigt som intervjupersonerna kan leda in intervjun på 

teman som berör betydelsefulla aspekter för deras arbete samt som kan vara av vikt för 

vår studie. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en färdig intervjuguide 

där frågorna är mer öppet formulerade vilket ger möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

för att vidareutveckla och gå djupare in på svar som har betydelse för studien (Bryman, 

2011, ss.206, 413ff). Genom denna metod anser vi att socialarbetarna på så sätt ges 

ökad möjlighet att delge sin bild och upplevelse av deras arbete med ensamkommande 

barn och deras behov. I utformandet av vår intervjuguide utgick vi ifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar samt hämtade inspiration från tidigare c-uppsatser.  

 

En nackdel med vår valda metod är att intervjuer är tidskrävande bland annat på grund 

av transkribering och analys (Bryman, 2011, s.412f). I arbetet med själva skrivandet av 

vår c-uppsats har vi begränsat med tid dels beroende på tiden det tar för att få tag på 

respondenter, dels tid för genomförande av intervju samt restid till och från intervjuerna. 

Dessa faktorer gör att vi inte haft möjlighet att utföra mer än ett fåtal intervjuer. Vi 

föredrar dock att lägga tiden på en mer djupgående analys av ett fåtal intervjuer än en 

ytlig analys av flertalet intervjuer då det bidrar till en bättre studie (Jämf. Repstad, 2007, 

s.92).  
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5.3 Urval 

5.3.1 Val av kommuner 

Vi har valt att genomföra intervjuer med socialarbetare i fyra kommuner inom Kalmar 

län. Påverkande faktorer för valet var av tids- och forskningsekonomiska skäl vilket dels 

innebar att vi valde kommuner efter närliggande geografisk placering utifrån vår 

boendekommun. Vi ville även genomföra alla intervjuer genom att träffa 

respondenterna vilket vi inte haft möjlighet till om vi valt kommuner längre bort. Då vi 

ville ha ett flertal socialarbetares erfarenheter av hur de upplever arbetet med att utreda 

ensamkommande barns behov samt då vi inte visste hur många som arbetade med detta 

i kommunerna valde vi att ta kontakt med fyra kommuner för att öka möjligheten till 

antalet medverkande respondenter. Då vårt syfte och frågeställningar bland annat berör 

arbetet med utredning av ensamkommande barns behov i relation till tillgängliga 

resurser och förutsättningarna för individanpassning av insatser anser vi att fyra 

kommuner skulle kunna synliggöra eventuella likheter och skillnader i de olika 

kommunerna samt hur det organisatoriska upplägget eventuellt kan ha betydelse för hur 

socialarbetarnas utredningsarbete utformas och upplevs. Vi anser på så sätt att detta 

urval bidrar till ökad generaliserbarheten för vår studie. Generaliserbarhet innebär 

möjligheten att applicera resultaten på liknande företeelser och inte är något unikt enbart 

för ett fall (Denscombe, 2009, s.379).  

 

5.3.2 Val av intervjupersoner 

Vår intention var att intervjua två socialarbetare i vardera kommun för att på så sätt 

tydligare kunna se om deras gemensamma organisatoriska förutsättningar påverkade hur 

de upplevde arbetet med att göra utredningar av ensamkommande barns behov. Under 

arbetets gång fick vi dock byta strategi då vi upptäckte vi att det inte fanns två 

socialarbetare med de arbetsuppgifterna i varje kommun. Dessutom fanns det i två 

kommuner inte tidsmässigt utrymme för fler än en socialarbetare att medverka i vår 

studie. Vi valde att maila fyra kommuner med olika storlek och befolkningsmängd. Vi 

ansåg att en inledande mailkontakt gav våra respondenter betänketid genom att de i lugn 

och ro skulle kunna läsa igenom vårt informationsbrev och besluta om möjlighet till 

medverkan samt, om det krävs, få ett eventuellt godkännande från ansvarig chef.   
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Kontaktuppgifterna fick vi genom att söka på respektive kommuns hemsida. Enbart en 

kommun hade tydliggjort vilka socialsekreterare som arbetade med utredning av 

ensamkommande barn vilket underlättade för oss då vi kunde ta direkt kontakt med 

dessa. I övriga kommuner var det svårare att veta vem vi skulle kontakta då det inte var 

lika tydligt. Vi fick därför maila den person som stod som ansvarig för integrationen i 

respektive kommun och be dem vidarebefordra vår förfrågan till berörd personal. Av 

erfarenheter från tidigare uppsatsarbete vet vi att det finns en viss svårighet i att få tag 

på respondenter som har möjlighet att delta (Dackebrand & Hellström, 2014). Vi valde 

därför att ta ytterligare en kontakt med en person som vi sedan tidigare visste hade 

arbetat med utredning av ensamkommande barn och haft sin anställning i en av våra 

utvalda kommuner.  

 

5.3.3 Typ av urval 

Vi har valt att intervjua socialarbetare som arbetar med utredning av ensamkommande 

barns behov då det är just deras upplevelse av arbetets förutsättningar och villkor som vi 

vill belysa. Vi gjorde därmed ett målinriktat urval då informanterna i ett målinriktat 

urval görs utifrån relevansen de har för forskningsfrågan (Bryman, 2011, s.434). 

När det kommer till gensvar från respondenterna har det delvis fungerat bra. Dock har 

vi stött på svårigheter gällande svarsfrekvensen från vissa kommuner vilket har 

inneburit att vi har fått kontakta dem ytterligare och påminna dem om medverkan i vår 

studie. En av de respondenter som tackat ja till medverkan vidarebefordrade även vårt 

mail till en kollega med samma arbetsuppgifter vilket bidrog till att vi fick ytterligare en 

respondent från den kommunen. I en annan kommun fick vi däremot höra av oss till en 

som tackat ja till att medverka och be om tips på andra socialarbeterare som skulle 

kunna tänka sig att ställa upp vilket resulterade i två respondenter till.  

 

Vår beskrivna process innebär att vårt urval även blev ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att urvalets process växer då personer hänvisar till andra personer 

som anses relevanta för undersökningen vilket på så sätt är en användbar teknik för att 

öka urvalet (Denscombe, 2009, s.38). Att använda sig av ett snöbollsurval kan innebära 

både fördelar och nackdelar. En fördel är att respondenterna rekommenderar personer 

som de anser har information kring det som vi önskar undersöka. En nackdel kan dock 

vara att respondenterna rekommenderar andra personer som kanske har samma 

erfarenheter och delar deras åsikter vilket i sin tur skulle kunna påverka vårt resultat 
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(Jämf. Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2013, s.43). I vårt fall anser vi att risken är liten 

för att vårt slutresultat skulle påverkas av snöbollsurvalet då våra respondenter 

vidarebefordrade vår önskan om medverkan till samtliga kollegor med samma 

arbetsuppgifter. 

 

5.3.4 Slutgiltigt urval 

Vårt urval resulterade i åtta respondenter som tackat ja till medverkan, varav tre 

respondenter var verksamma i en kommun, två respondenter en annan kommun, 

ytterligare två från en tredje kommun samt en respondent från en fjärde kommun. Under 

arbetets gång blev det dock två bortfall, ett på grund av sjukdom och det andra på grund 

av arbetsbelastning. Båda bortfallen fick vi besked om samma dag som intervjuerna 

skulle genomföras vilket gjorde att vi ställdes inför frågan om vi ville boka om tiderna. 

Då den ena respondenten arbetade i den kommun där vi hade ytterliga två respondenter 

ansåg vi att vi hade tillräckligt med empiriskt material därifrån. När det gäller det andra 

bortfallet bokade vi en ny tid för intervju men även den tiden avbokades på grund av 

arbetsbelastning och i samband med en annan intervju i samma kommun fick vi 

kännedom om att denne respondent var nyanställd. Det framkom även att respondenten 

varken hade erfarenhet eller tidigare genomfört någon utredning av ensamkommande 

barn. Vi tog därför beslutet att räkna även denne respondent som ett bortfall både på 

grund av tidsbrist från vår sida samt att vi ansåg att respondenten inte uppfyllde våra 

kriterier för att medverka och att det skulle påverka vår studies validitet (se vidare 

avsnitt 5.7). Dessa bortfall resulterade slutligen i att vi till vår studie genomförde 

sammanlagt sex intervjuer med socialarbetare i fyra olika kommuner.  

  

5.4 Genomförande av datainsamling 

Alla respondenter kontaktades inledningsvis via mail där vi skrev en kort information 

angående medverkan samt bifogade vårt informationsbrev (se bilaga 1). Två av 

respondenterna bad om att få ta del av vår intervjuguide via mail innan intervjun. När vi 

hade fått svar från våra respondenter bokade vi gemensamt in tider för intervjuer. Vi 

hade i informationsbrevet skrivit att intervjuerna skulle genomföras på respektive 

socialarbetares arbetsplats vilket gjordes i fem av intervjuerna. En av intervjuerna fick 

dock genomföras på Linnéuniversitets bibliotek då respondenten inte längre arbetar med 

ensamkommande barn och därför inte hade möjlighet att ta emot oss på sitt kontor. En 



  

 

29 

anledning till att vi ville genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats var att 

miljön kan påverka resultatet och att vi ville att respondenten skulle känna sig hemma 

(Jämf. Repstad, 2007, s.95). Den intervjun som genomfördes utanför en arbetsplats 

anser vi dock inte påverkar intervjun eller respondentens känsla av bekvämlighet då 

respondenten själv lämnade universitetsbunden lokal som förslag samt att det var en 

känd miljö för respondenten. 

 

I informationsbrevet hade vi även skrivit att vi ville spela in intervjuerna och vi fick 

även alla respondentens godkännande för inspelning inför varje intervju. Inspelningen 

gjordes med hjälp av våra mobiltelefoner. Vid varje intervju använde vi oss av två 

mobiltelefoner för att inte riskera att förlora material. Samtliga sex intervjuer 

genomfördes gemensamt genom personliga möten med respondenterna och varade cirka 

30-60 minuter. Under intervjuerna följde vi vår intervjuguide (se bilaga 2). Fördelen 

med detta tillväggångssätt var att vi inte behövde anteckna utan istället kunde vara 

fokuserade på det som sades och samtidigt lägga märke till respondenternas kroppspråk 

och minspel. Genom att vara två intervjuare kunde vi komplettera varandra i 

frågeställandet samt tillsammans efteråt diskutera våra uppfattningar och tolkningar av 

intervjun (Jämf. Repstad, 2007, ss.93,111).   

 

5.5 Bearbeting och analys 

När intervjuerna var genomförda påbörjade vi arbetet med transkribering och 

intervjuerna transkriberades i sin helhet för att underlätta analysen. Transkriberingen var 

tidsödande men vi anser att det samtidigt var till stor hjälp genom att vi under tiden fick 

en ökad förståelse samt närhet till vårt material (Jämf. Bryman, 2011, s.429;Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2013, s.54).  

 

När transkribering var klar började vi med att läsa igenom allt material och kunde på så 

sätt se tydliga teman kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. De teman vi kunde 

utläsa var behov, bedömning av insatser, påverkande faktorer för utredning samt 

strategier för handlingsutrymme. För att få en struktur över vårt insamlade material 

använde vi oss av överstrykningspennor i olika färger för att markera när respondenten 

berörde ett visst tema. På de ställen i intervjuerna där respondentens svar kunde passa in 

under olika teman tog vi hjälp av siffror. Under analysarbetet insåg vi att många av 
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respondenternas svar samtidigt berörde flera olika teman vilket gjorde att vi valde att 

kombinera vissa delar och slutligen kom vi fram till tre olika rubriker: Behov och 

individanpassade insatser, påverkande faktorer för arbetet med utredning av 

ensamkommande barn samt strategier för att hantera förutsättningarna för 

individanpassa insatser.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Som grund för våra etiska överväganden har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis innefattar dessa krav att informanterna ska 

informeras om undersökningens syfte och upplägg samt deras samtycke till medverkan. 

Det innebär även att de uppgifter som samlas in under undersökningen ska skydda 

informanternas identitet och behandlas med största konfidentialitet och att allt insamlat 

material enbart kommer att användas till vår uppsats för att sedan förstöras 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Mot bakgrund av dessa principer har vi fört ett etiskt 

resonemang kring risken för identifiering av informanterna. Kommunerna vi valt att 

studera är relativt små vilket kan innebära att det är få socialarbetare som arbetar med 

integration. Vi har därför valt att varken uppge våra respondenters kön, ålder eller 

vilken kommun de är yrkesverksamma inom.  

 

Vi är även medvetna om att våra värderingar och attityder om ensamkommande barn 

kan påverka vårt slutresultat. Forskare kan inte ha ett helt objektivt och neutralt 

förhållningssätt då dennes värderingar finns med och påverkar hela arbetsprocessen 

(Bryman, 2011, s.142f). Detta är en betydelsefull aspekt i utformandet av vår 

intervjumanual och bibehållandet av neutraliteten för att våra värderingar inte ska 

avspeglas i frågorna. Det är även av stor vikt att vi ställer oss kritiska till oss själva, vårt 

sätt att formulera oss på och de begrepp vi använder oss av i uppsatsen för att inte 

riskera att stigmatisera ensamkommande barn. Andersson och Swärd (2008, s.242f) 

menar att forskare har makten att definiera och kategorisera olika grupper i samhället 

vilket bland annat kan leda till att berörda individer börjar identifiera sig så som 

forskaren benämner dem.  
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5.7 Studiens validitet, reliabilitet och tillförlitlighet  

Resultatet av en studies trovärdighet bedöms utifrån dess validitet, reliabilitet och 

tillförlitlighet. Validitet innebär att det empiriska materialet speglar verkligheten, att 

lämplig metod används och att metoden mäter det som ska mätas för att resultaten ska 

anses sannolika. Reliabilitet och tillförlitlighet innefattar att resultatet inte påverkas av 

tillfälligheter utan att samma resultat skulle visas om studien återupprepas (Denscombe, 

2009, ss.378ff, 425; Bryman, 2011, s.49). Tillförlitligheten i kvalitativ forskning 

bedöms även bland annat utifrån dess överförbarhet och pålitlighet. Sammanfattningsvis 

innebär dessa begrepp att det ska finnas en tydlig beskrivning av tillvägagångssätt samt 

redogörelse av alla delar i forskningsprocessen detta för att stärka studiens trovärdighet 

samt bedömning av överförbarhet till annan kontext. Trovärdigheten av studien kan 

stärkas ytterligare genom att forskaren rapporterar resultatet till de som var föremål för 

undersökningen (Bryman, 2011, s.353f).  Under intervjuerna med respondenterna 

frågade vi inte om de ville ta del av vår uppsats när den var färdigställd. Det var dock en 

respondent som gärna ville att vi skulle meddela resultatet när det var klart, vilket vi 

menade att vi skulle göra.  

 

För att garantera att vår studie innefattar validitet, reliabilitet och tillförlitlighet måste vi 

följa vårt syfte och våra frågeställningar. För att vårt resultat ska vara sannolikt och 

mäta det vi vill mäta har vi valt att enbart intervjua socialarbetare som har erfarenhet av 

eller arbetar med utredningen av ensamkommande barn. En av våra respondenter 

arbetar inte längre med ensamkommande barn dock anser vi att respondenten besitter 

den erfarenhet och kunskap som vi efterfrågar och därmed påverkas inte studiens 

validitet. För att styrka validiteten valde vi däremot att inte genomföra en av 

intervjuerna då personen inte uppfyllde våra kriterier. Vi anser på så sätt att vi inte 

skulle mäta det vi hade för avsikt att mäta då personen ifråga inte hade tidigare 

erfarenhet eller påbörjat arbetet med att utreda de ensamkommande barnen.  

 

Genom att tydliggöra vårt tillvägagångssätt för hela processen stärker vi på så sätt vår 

studies reliabilitet och tillförlitlighet för att undersökningen vidare ska kunna upprepas 

av andra forskare. Vi har även bifogat vår intervjuguide (se bilaga 2) för att andra ska 

kunna se vilka teman vi berört samt vilka frågeställningar vi använt oss av.  Vidare har 

vi genom att beskriva processen, hur respondenterna valts ut samt hur vi genomfört 
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analysen av vårt insamlade material ytterligare förstärkt studiens transparens (Jämf. 

Bryman, 2011, s.374) Dock påverkas studiens resultat av personliga egenskaper hos 

respondenterna och åt vilket håll de leder intervjun samt vilka följdfrågor vi ställer. 

Dessa faktorer anser vi kan göra det svårt att genomföra en studie med liknande resultat. 

 

5.8 Artikel – och litteratursökning 

Inledningsvis i vårt sökande av litteratur till vår uppsats använde vi oss av sökmotorn 

Google och universitetets bibliotekskatalog för att skapa oss förståelse för ämnet och 

vad som fanns tillgängligt. De sökord vi använde oss av då var; ensamkommande barn, 

ensamkommande barns behov.  I sökande av relevanta vetenskapliga artiklar använde vi 

oss av universitetets databaser där vi använde oss av sökorden; unaccompanied 

children, unaccompanied refugee children, social work with, unaccompanied minors, 

the needs of. Vi har även sökt inspiration till litteratur genom andra c-uppsatser och 

deras referenslistor samt fått tips på relevant litteratur från forskare på vårt universitet. 

 

5.9 Intern arbetsfördelning 

Samtliga delar i vår uppsats är utarbetade tillsammans då vi anser att det ger oss båda 

lika stort inflytande i studien samt en gemensam förståelse för studien i sin helhet. Den 

uppdelningen vi har gjort rör transkribering av intervjuerna där vi valde att transkribera 

hälften var men vi har båda läst allt material. När det gäller inläsning av kurslitteratur 

och vetenskapliga artiklar har vi båda tagit del av all text men mestadels på varsitt håll 

för att sedan gemensamt diskutera och sammanställa. Vi har kontinuerligt läst igenom 

vår text enskilt för att på var sitt håll kunna inspirera till fortsatt arbetsupplägg och få 

nya idéer. Vi anser att korrekturläsning av texten inte bör ske tillsammans då det krävs 

en viss distans till texten för att kunna upptäcka eventuella fel och brister.  

 

Detta arbetssätt är tidskrävande och kräver ett gott samarbete, dels då vi hela tiden får 

diskutera oss fram till ett gemensamt upplägg av texten samt att vi båda ska vara 

överens. Vi anser dock att fördelarna väger tyngre än nackdelarna då ett gemensamt 

arbetssätt bidrar till att vi kan komplettera varandras tankar samt hjälpa varandra framåt. 

En annan fördel med att utarbeta texten gemensamt är att språkbruket blir likartat 

genom hela uppsatsen vilket vi anser skapar en samstämmighet. 
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6 Resultat och analys 

I den här delen kommer vi redogöra för vårt resultat med hjälp av våra valda teorier i 

relation till tidigare forskning. Vi har valt att dela upp resultatdelen efter de tre teman vi 

funnit relevanta för vår studie. Dessa teman är; Behov och individanpassade insatser, 

påverkande faktorer för arbetet med utredning av ensamkommande barn samt 

strategier för att hantera förutsättningarna för individanpassade insatser.  

 

Då vi i vår studie har valt att inte röja respondenternas kön kan det i texten förekomma 

begreppet ”hen”. Citat av det som respondenterna sagt markeras med indrag i texten. Då 

vissa citat inte är utskrivna i sin helhet kommer vi använda oss av tecknet /…/ för att 

visa att det förekommer uttalande innan och/eller efter. Tecknet (…) visar att det fattas 

ord inom citatet som vi valt bort för att få citatet mer sammanhängande, där det fattas en 

lite längre bit av citatet har vi använt tecknet (---). 

 

6.1 Behov och individanpassade insatser 

I det här avsnittet kommer vi inledningsvis beskriva hur respondenterna definierar 

ensamkommande barns behov för att sedan gå över och beskriva hur socialarbetares syn 

på behov samt organisationens inverkan påverkar bedömningen av insatser. 

 

6.1.1 Socialarbetares definition av ensamkommande barns behov  

Samtliga respondenter i vår studie betonar betydelsen av att inte se ensamkommande 

barn som en grupp utan fokus ska ligga på individen samt vad denne behöver. 

Begreppet behov finns inte definierat i lagen utan det är upp till varje socialarbetare att 

bedöma vad som är ett behov utifrån varje enskild utredning. Utifrån våra intervjuer kan 

vi utläsa socialarbetarnas gemensamma upplevelse av att ensamkommande barns behov 

först och främst riktas till barnets boendesituation. Att barnet får ett boende som kan ge 

trygghet och stöd upplever socialarbetarna i vår studie som det primära behovet. 

Respondenterna beskriver även att barnet redan befinner sig på ett HVB-hem i 

respektive kommun när utredningen påbörjas och att de sedan utreder om det finns 

behov av annan boendeform. 

 

Respondenterna upplever även att många av barnen har ett behov av att prata och att 

vissa även är i behov av mer psykiska behandlingsinsatser. Respondenterna beskriver 
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även att de upplever att barnen är i behov av att få sin situation förklarad för sig, vem 

som gör vad av de myndigheter de möter samt få information om deras asylutredning. 

Andra behov som framkommer under intervjuerna är att barnen får tillgång till ett 

socialt nätverk, olika fritidsaktiviteter samt utbildning. Den syn som socialarbetarna i 

vår studie har på vad som är ensamkommande barns behov stämmer väl överens med 

tidigare forskning som belyser socialarbetares upplevelse av att ett stabilt boende för att 

skapa en trygghet för barnen är av stor vikt (Backlund et. al, 2014, s.28;Hopkins & Hill, 

2010).  

 

Tidigare forskning visade att socialarbetare upplever en bristfällig information om 

barnets behov just på grund av att information om deras bakgrund saknas. Då barnet är 

ensamkommande och inte har några vårdnadshavare med sig så är barnet den enda 

källan socialarbetarna har och den enda informatören de har att arbeta med (Backlund 

et.al, 2014, s.36;Wade, 2011, s.2425f). I likhet med tidigare forskning uttrycker 

respondenterna i vår studie en svårighet i utredningsarbetet då de inte kan hämta 

information om barnets bakgrund från annat håll. En respondent beskriver sin erfarenhet 

av hur bristande information om barnet kan påverka bedömningen av barnets behov och 

vilka insatser som behövs. Respondenten menar att det kan finnas en osäkerhet om 

barnets beteende beror på situationen barnet befinner sig i som flykting eller om det är 

ett ”normalt” beteende som beror på personlighet.  

 

/…/speciellt om ungdomen är utåtagerande(…)då skulle jag gärna vilja ha 

någon som sa jamen såhär var han även hemma/…/ 

 

Flera respondenter nämner vikten av att försöka ta in information om barnet från andra 

inblandade aktörer såsom skola, personal på boende och gode man för att försöka få 

reda på så mycket information om barnet och barnets behov som möjligt.  

 

/…/har man bara ett bra samarbete med boendet och gode man så kan man få 

fram en ganska så bra bild över den här unges behov/.../ 

 

 

Citatet ovan beskriver en av respondenternas upplevelse av vikten av att samla in 

information från andra men även att samverka med andra aktörer är en betydelsefull 

resurs för att få en tydligare bild av barnets situation och mående. Enligt Okitikpi och 

Aymers (2003) studie förlitade sig socialarbetare på andra aktörer då de ansåg att de 
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själva inte besatt tillräcklig kunskap vilket vi anser inte stämmer överens med vår 

studie. Vi menar inte att respondenterna i vår studie ger uttryck för att de saknar 

kompetens för att kunna bedöma barnens behov utan vi ser mer på deras samverkan 

med andra aktörer som ett komplement för att de ska få en så välgrundad utredning som 

möjligt.   

 

6.1.2 Bedömning av individanpassade insatser 

Under våra intervjuer med socialarbetare framkommer det till en början att deras 

upplevelse är att de boende som finns tillgängliga i respektive kommun är utformade för 

att möta barnens behov. Socialarbetarnas upplevelse är dessutom densamma oavsett 

antalet boendeformer den aktuella kommunen har att erbjuda.  

 

/…/man tänker att ett boende är det som ska kunna tillgodose de allra flesta 

ungdomars behov liksom men ser man att det behövs annat så har jag liksom 

inte…jag har inte mött några hinder i det i våra organisation/…/ 

 

Ovanstående citat är en avspegling av socialarbetarnas upplevelse, det vill säga vilka 

förutsättningar de anser att de har för att bevilja andra insatser om behov finns. Samtliga 

respondenter beskriver tillgången till ytterligare insatser eller annan mer 

behandlingsinriktad boendeplacering som god.  De upplever att det finns möjlighet att 

tillgodose barnens behov genom exempelvis extern boendeplacering, placering i 

familjehem eller stödfunktioner såsom kuratorkontakt eller kontaktperson.  

 

Flertalet respondenter beskriver dock att de känner sig begränsade när det kommer till 

att tillgodose önskningar om flytt till annan stad eller byte av boendeform. Tre av 

respondenterna beskriver sina erfarenheter av att många av barnen önskar flytta till 

större städer såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. En av respondenternas upplevelse 

av sina begränsningar framkommer i citatet nedan: 

 

/…/det räcker inte med att dom säger att…jag vill bo i en storstad…för jag 

har liksom inte dom möjligheterna känner jag att placera dom i en 

storstad…jag känner att det får finnas lite grund för det…är det så att det är 

saker på det här boendet som inte fungerar och att man kanske ska fokusera 

på att lösa det istället/…/ 
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Respondenternas upplevelse av att de boende som finns tillgängliga kan möta barnens 

behov samt de begränsningar de upplever när det kommer till att tillgodo se önskningar 

från barnen kan förstås utifrån Johanssons (2007) resonemang om hur 

gräsrotsbyråkrater omvandlar individer till klienter och anpassar dem till organisationen. 

Vi gör tolkningen att det är socialarbetarna som utifrån organisationens ramar definierar 

vad som ska ses som ett behov och att barnens önskemål om flytt till större stad inte 

faller in under denna definition. Socialarbetarnas upplevelse av att de inom 

organisationerna har goda möjligheter att individanpassa boende kan bero på att de har 

förenklat klientens behov så att de kan anpassas efter organisationens krav. 

Respondenternas gemensamma syn på att önskning om flytt inte är tillräckligt för att ses 

som ett behov kan tolkas som att socialarbetarna genom organisationen skapat en 

gemensam syn på vad som är ett behov. I och med att de tre respondenterna beskriver 

sin upplevelse på så lika sätt menar vi att det skulle kunna förstås som att ”filtrerade 

erfarenheter” har delats inom organisationen och skapat en gemensam syn på världen 

(Jämf. Johansson, 2007).  

 

Fortsättningsvis utifrån analysen av socialarbetarnas beskrivning av sitt arbete med 

ensamkommande barn samt deras behov gör vi även tolkningen att några av 

respondenterna ställer sig kritiska och ger uttryck för önskningar om alternativa 

boendeformer som är mer utformade utifrån varje enskild individ.  

 

/…/samtidigt är det ju många som kommer som inte har det stödbehovet som 

man möter i andra familjer(…)där kan man kanske tänka att dom skulle inte 

tillhöra socialförvaltningen liksom(…)dom är så välfungerande medan andra 

kan ha jättestora bekymmer och kanske levt väldigt socialt utsatt innan dom 

kom hit… så det kan vara väldigt stora kontraster…och sen får dom bo 

tillsammans…/ 

 

Även om respondenterna under intervjuerna framhåller betydelsen av att se till 

individen och inte se ensamkommande barn som en grupp menar vi att citatet ovan visar 

att gruppering är det som sker. Enligt Johansson (2007) måste klienter sorteras in i 

lämplig kategori för att de ska kunna hanteras. Denna kategori utgör sedan 

gräsrotsbyråkratens tolkningsram och avgör hur klientens beteende bedöms. Vi menar 

att det utifrån respondenternas beskrivningar går att utläsa att det finns en i förväg 

omedveten bild av vad ett ensamkommande barns behov är och när barnen placeras i 
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den kategorin får de individuella behoven lämna plats för den tolkningsram som 

organisationen satt upp.  

 

Enligt Lipsky (2010) påverkas även gräsrotsbyråkraters arbete av samhällsnormer vilket 

kan förstås utifrån en respondents beskrivning av hur hen hanterar barnens önskningar 

om att flytta till annan stad eller annat boende. Anledningarna till önskningarna om flytt 

menar respondenten beror på att barnet har kompisar på ett annat boende eller att de har 

hört att det boendet är mycket bättre. Citatet nedan visar på respondentens beskrivning 

av sin upplevelse:  

 

/…/man får gå in lite i den här rollen att man inte alltid kan få som man 

vill…man kan inte alltid få det man vill ha heller…barn är ju som barn är 

helt enkelt…/ 

 

Respondentens beskrivning av hur barn är tolkar vi som uppelevse av att barn behöver 

fostras och kan förstås som en avspegling av samhällets normer. Vi menar att 

respondenten ger uttryck för att det finns en bild av hur barn är och att de behöver hjälp 

av en vuxen i bedömningen av vad som är bäst för dem. Uttalandet skulle även kunna 

vara en avspegling av respondentens personliga värderingar (Jämf. Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008, s.25) och att denne har erfarenhet av att barn har ett ”vill ha”-

beteende som inte är befogat. Vi tolkar därmed att respondentens uttalande även kan ses 

som en form av maktutövning på dubbla plan, dels som socialarbetare gentemot klient 

dels som vuxen mot barn där den enskilde socialarbetaren syn på vad situationen 

egentligen ”är” har sista ordet. Respondentens beskrivning kan alltså visa hur 

socialarbetares tolkningsföreträde framför klienten samt personliga värderingar eller 

samhällets normer är aspekter som kan påverka i vilken mån barnen får gehör för sina 

behov. Utöver det finner vi det även anmärkningsvärt att barnens behov av att vara nära 

sina vänner inte tas på allvar. I respondenternas beskrivning av barnens behov finns 

trygghet och nätverk med som två betydelsefulla aspekter och som vi tidigare nämnt 

anses alla tillgängliga boende kunna tillgodose ensamkommande barns behov. En flytt 

som innebär närhet till en vän borde då, enligt vår mening, öka förutsättningarna 

ytterligare för att kunna säga att en insats är individanpassad.  

 

Förutom organisationens inverkan samt socialarbetares egna personliga egenskaper 

framkom under intervjuerna till vår studie en annan påverkande faktor för hur 
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socialarbetare upplever att deras handlingsutrymme påverkas när det gäller att 

individanpassade boendeformer. En respondent beskriver sin upplevelse av svårigheten 

att få tillgång till familjehem och kontaktfamiljer.  

 

/…/problemet är ju just det här med familjehem…och kontaktfamiljer…och 

det är ju svårt att råda över…där måste ju någon vilja…vara kontaktfamilj 

eller så…/ 

 

Tittar vi närmare på ovanstående citat kan vi se hur socialarbetarens arbete med att 

individanpassa boende för ensamkommande barn kan påverkas av faktorer utanför den 

egna organisationen. Tolkat ur ett systemteoretiskt perspektiv kan citatet ses som ett 

uttryck för hur socialarbetarna och deras arbete ingår i och är en del av ett system, där 

de olika delarna påverkar och formar varandra. Det är inte alltid upp till varken enskild 

socialarbetare eller organisationen de verkar inom hur möjligheterna till 

individanpassade insatser ser ut utan även till oss medmänniskor. 

 

6.1.3 Organisationens inverkan genom kontroll 

Respondenterna i vår studie beskriver även hur deras möjligheter att individanpassa 

boende begränsas av att de måste ha så många med sig i beslutet. Under intervjuerna 

framkommer att respondenterna har fyra månader på sig att utreda barnens behov. 

Samtliga respondenter ger uttryck för att de under dessa månader har ett stort 

handlingsutrymme när det kommer till hur utredningen läggs upp samt hur många 

gånger de behöver träffa barnen för att få den information de behöver för att kunna ta 

beslut. När utredningen sedan är färdig måste dock beslutet godkännas av chefer eller 

socialnämnden. Citatet nedan visar på en respondents erfarenhet av hur detta medför en 

begränsning i arbetet: 

 

/…/just det här när man försöker tillgodose ungdomens behov liksom…att vi 

har ju ett boende här så då vet man ju att någonstans att tanken är ju uppifrån 

också att dom ska bo där (---)jag kan ju inte bestämma om något på egen 

hand jag har ju inte delegation till det utan det jag kan göra är att lämna 

förslag till beslut/…/ 

 

Respondentens beskrivning av att bedömningen som gjorts under utredningen inte 

enbart är upp till den enskilde socialarbetarens bedömning kan förstås genom 

Johanssons (2007) beskrivning av hur organisationer kontrollerar gräsrotsbyråkraters 
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arbete. Att socialarbetaren måste få sin bedömning godkänd av andra menar vi är ett sätt 

för ledningen att se till så att bedömningen håller sig inom organisationens krav. 

Socialarbetarnas arbete kontrolleras inte under själva utredningsprocessen utan 

kontrollen genomförs efter att utredningen är färdig men innan beslut ska fattas. Vi gör 

även tolkningen att organisationen utövar en form av makt över den enskilde 

socialarbetaren och att denne här har en underordnad roll framför chefer och 

socialnämnd. Så länge de beslut som socialarbetaren har tagit stämmer överens med det 

som de överordnade vill förblir makten osynlig, men den är ändå närvarande. Att 

respondenterna beskriver att de upplever sig ha goda förutsättningar för att 

individanpassa insatser och att de inte mött några hinder inom organisationen kan på så 

sätt förstås utifrån att de ännu inte gått emot det som ledningen eller socialnämnden vill.  

 

6.2 Påverkande faktorer för arbetet med utredning av ensamkommande 

barn 

I det här avsnittet kommer vi beskriva vilka faktorer som socialarbetarna som 

profession upplever påverkar deras arbete med utredning av ensamkommande barns 

behov i relation till deras profession och andra inom yrkesgruppen. 

 

6.2.1 ”Den åtsidosatta verksamheten” – kampen om jurisdiktion 

Att arbetet med ensamkommande barn försvåras av att andra aktörer, såsom 

boendepersonal och ledning på olika nivåer, inte har tillräcklig kunskap är något som 

tas upp i tidigare studier samt att socialsekreterare upplevde sig vara på en ”isolerad ö” i 

sin yrkesroll (Eriksson et. al, 2013, s.34; Backlund, 2014, s.73). I likhet med tidigare 

studier upplevde även de respondenter som vi intervjuat att kunskapen om 

ensamkommande barn som målgrupp var centrerad till den egna verksamheten och inte 

fick lika mycket utrymme inom organisationen som arbetet med utredning av barn från 

svenska förhållanden. Följande citat visar på en respondents beskrivelse av sin 

upplevelse av tidigare arbete i en annan kommun och hur arbetet med utredning av 

ensamkommande barns behov inte togs på allvar: 

 

/…/jaja gör dina låtsasutredningar…på ditt lilla hörn…/ 
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Vi tolkar respondentens uttalande som att hen upplever att denna typ av utredningar inte 

betraktas som ”riktiga” och därmed inte tillskrivs samma status och legitimitet som 

andra barnavårdsutredningar utan mer som en påhittat syssla. Synsättet på utredningen 

smittar såklart över på den socialarbetare som gör utredningen, vilken positioneras som 

mindre viktig och underordnad i systemet. Detta kan förstås med hjälp av Abbotts 

(1988) teori om professioner som system och hur yrkesgrupper som inte betraktas som 

experter får svårt att upprätthålla sin status. Att andra inom professionen inte tillskriver 

utredning av ensamkommande barns behov lika stor betydelse påverkar i sin tur det 

utrymme som ges till frågor som rör ensamkommande barn och därmed även den status 

och legitimitet som knyts till verksamheten.  

 

6.2.2 Kunskap, utbildning och handledning. 

I likhet med resultatet av Okitikpi och Aaymers (2003) studie menar respondenterna i 

vår studie att det krävs kunskap för att lättare kunna identifiera vilka behov 

ensamkommande barn har. Respondenterna i vår studie beskriver att arbetet med 

ensamkommande barn kräver ett annat tankesätt än vid utredningar av barn från svenska 

förhållanden på grund av barnens bakgrund samt bristen på nätverk. En respondent 

beskriver att de på hens arbetsplats har handledning en gång i månaden med en person 

som är ”ledande i Sverige på problematik och trauma rörande ensamkommande barn”. 

Respondenten beskriver även hur de tidigare haft gemensam handledning med de som 

handlägger barn från svenska förhållanden. 

 

/…/för det var inte alls samma…dom kunde inte sitta i den gruppen för det 

dom stötte på där inne och här var ju från två olika världar så då fick vi dela 

på det och ha en egen handledning…och det tyder ju också på att det är två 

hela olika saker fast att vi jobbar med barn och samma lagstiftning liksom…/ 

 

Citatet ovan visar att respondenten upplever att det krävs en annan kunskap för arbetet 

med utredning av ensamkommande barn och att det skiljer sig från andra 

barnavårdsutredningar.  

 

Att ha kollegor att ”bolla idéer” med är något som samtliga respondenter beskriver som 

en resurs då arbetet med ensamkommande barn är relativt nytt och det saknas beprövad 

erfarenhet. De respondenter som arbetar eller har erfarenhet av att jobba i kommuner 
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där det enbart är en handläggare som utreder ensamkommande barn menar att de saknar 

någon att vända sig till som är insatt i vad deras arbete innebär. 

 

/…/man pratar ju inte om resväg eller trauman på samma sätt så…ja och sen 

hur asylprocessen ser ut…om man ska prata med någon som inte är insatt då 

måste man kanske dra hela gången också och då blir det liksom…jaja jag 

pratar med mig själv…/ 

 

Vi tolkar respondentens uttalande som att hen upplever att arbetet med 

ensamkommande barn är alltför komplext och inte kan förstås av någon som inte är 

insatt. Respondenternas beskrivningar av hur deras arbete skiljer sig åt från övriga 

barnavårdsutredningar och att det krävs särskild kunskap för att kunna utföra arbetet 

menar vi kan ses som ett sökande efter jurisdiktion. Respondenterna konkurrerar på så 

sätt genom sin abstrakta kunskap och vill därigenom exkludera andra yrkesgrupper från 

sina arbetsuppgifter samt hävda sin rätt som profession (Jämf.Abbott, 1988, s.3;Sundin, 

2006, s.50).  

 

6.2.3 BBIC som utredningsmodell 

Enligt Socialstyrelsen (2013, s.55) är BBIC det handläggnings – och 

dokumentationssystem som de flesta kommuner använder sig av i 

barnavårdsutredningar. BBIC är en förkortning för Barns behov i centrum och illusteras 

av en triangel där barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö utgör 

varsin sida (se bilaga 3). Utgångspunkten för användning av BBIC är att handläggaren 

ska få stöd i kartläggning av de tre sidorna samt se hur dessa samspelar med varandra 

(Socialstyrelsen u.å.). 

 

Samtliga respondenter som vi har intervjuat utreder ensamkommande barns behov 

utifrån BBIC. I likhet med tidigare studier anser respondenterna i vår studie att BBIC 

inte är anpassat fullt ut för att kunna utreda ensamkommande barns behov då 

information från föräldrarna om barnets bakgrund saknas samt att det inte blir den 

helhetsbild som BBIC är tänkt att utgöra (Jämf. Backlund et. al, 2014). Majoriteten av 

respondenterna har önskemål om en annan form av utredningsmall som är mer inriktad 

på målgruppen men under intervjuerna framkom dock inga konkreta förslag på hur den 

mallen ska se ut. Respondenterna gav uttryck för att modellen som den ser ut nu ändå 

kan anpassas efter varje enskild utredning genom att de kan ”bygga en egen liten form”, 
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”anpassa materialet efter utredningen och ungdomen” samt ”plocka in andra delar”.  

Respondenterna ger även uttryck för att BBIC är en bra grund att utgå ifrån då modellen 

är tydlig och ger struktur för utredningsarbetet samt säkerställer att barnet får komma 

till tals. Mot bakgrund i ovanstående beskrivning av respondenternas resonemang kring 

BBIC som utredningsmodell gör vi tolkningen att de inte upplever att deras utredningar 

av ensamkommande barn egentligen påverkas av att BBIC inte är anpassad efter deras 

målgrupp. Socialarbetarna beskriver hur de själva anpassar den för att få in den 

information de behöver för att kunna utreda barnens behov på bästa sätt. Med 

utgångspunkt i våra valda teorier gör vi tolkningen att respondenterna söker jurisdiktion 

för sin profession genom att de inte anser att den utredningsmodell som används är 

anpassad efter utredningar av ensamkommande barn. Vi tolkar respondenternas uttryck 

som att det egentligen handlar om att de vill ha en egen mall för att få kontroll över sitt 

yrkesområde för att på så sätt kunna legitimera sig som profession med särskild 

kunskap.  

 

Samtidigt ställer vi oss frågande till hur respondenternas beskrivningar av hur BBIC 

används och hur det påverkar bedömningen av behov när olika delar ”plockas bort”. 

Respondenterna gav olika beskrivningar av vilken information de frågade barnen om. 

När vi ställde frågan om hur mycket barnen berättar om sin väg till Sverige svarade en 

respondent såhär:  

 

/Jag frågar ju lite om det…det gör jag ju…men…sen har jag ändå beslutat att 

säger dom att dom inte vill prata om det dom har varit med om så frågar jag 

inte mer om det tänker jag (---) dom får själva bestämma vill dom inte prata 

om det som varit så behöver dom inte det/…/ 

 

En annan respondent beskrev samma situation och menade att barn utan vårdnadshavare 

är i behov av hjälp oavsett hur det kom hit. Hur barnet tog sig till Sverige kanske 

egentligen inte har någon betydelse för själva utredningen. Respondenterna beskriver att 

utredning efter BBIC är väldigt ”strikt”, ”fyrkantigt” och ”dokumentstyrt” men 

samtidigt uttrycker de att de ändå kan anpassa modellen efter varje individuell 

utredning. Vi gör tolkningen att det finns en osäkerhet kring hur BBIC faktiskt ska 

användas för utredning av ensamkommande barn kan påverka utredningen och att 

betydelsefull information om barnet och vad denne har varit med om missas. Det leder 

till att det blir den enskilde socialarbetarens egen tolkning och personliga värderingar 
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som avgör vad som tas med i utredningen (Jämf. Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008, s.25).  

 

6.3 Strategier för att hantera förutsättningarna för individanpassade 

insatser 

I analysen av vårt material kunde vi urskilja hur respondenterna beskrev olika strategier 

för hur de hanterade de dilemman gräsrotsbyråkrater ställs inför i sitt arbete. Vi kommer 

utifrån vårt empiriska material ta hjälp av de förhållningssätt som Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008, s.25f) tar upp för att vidare kunna analysera hur respondenterna i 

vår studie väljer att hantera de situationer som uppstår. 

 

6.3.1 Acceptera och förklara reglerna 

Respondenterna i vår studie beskriver under intervjuerna hur de ställs inför dilemmat att 

hantera barnens önskningar samtidigt som de måste hålla sig inom organisationens 

ramar. Respondenterna beskriver sin upplevelse av att de har goda förutsättningar för att 

kunna individanpassa insatser men ger samtidigt uttryck för att de i vissa lägen känner 

sig begränsade av de boendeformer som finns tillgängliga eller tillgången till andra 

stödfunktioner. När socialarbetarna ställs inför dilemman och väljer att acceptera de 

förutsättningar de har försöker de förklara för barnen hur dessa förutsättningar ser ut 

och vad de kan göra. 

 

/…/ försöka liksom förklara för dom…och försöka göra det tydligt tänker 

jag…så att dom är med på det varför jag gör som jag gör och det handlar inte 

om att jag är elak/…/ 

 

Citatet ovan exemplifierar en respondents accepterande av sina förutsättningar och hur 

hen beskriver dessa för barnen för att få dem att förstå att det är regler som måste följas 

och inte enbart är påhittat av respondenten.  

 

6.3.2 Påtala problem inom organisationen 

Att arbeta inifrån förändring innebär att påtala problem för chefer och andra inom 

organisationen för att på så sätt öka möjligheterna för att vidga det befintliga 

handlingsutrymmet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.25). Under analysen av 

våra intervjuer kan vi utläsa hur respondenterna beskriver hur de använder denna 
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strategi. En respondent beskriver sin upplevelse av hur de på den arbetsplatsen påtalat 

problemet för chefen som i sin tur ”sparkar uppåt” och för det vidare till högre chefer. 

”Problemet” gällde socialarbetarnas upplevelse av ett begränsat handlingsutrymme på 

grund av hög arbetsbelastning och avsaknaden av riktlinjer för hur arbetet skulle 

utföras. En annan respondent beskriver sin upplevelse av att försöka påverka högre 

chefer för att få gehör för insatser som socialarbetaren ser att barnet är i behov av: 

 

/…/ man försöker ju kämpa om man ser att barnet eller ungdomen skulle 

behöva något annat…och försöka få igenom det uppåt också/…/ 

 

Citatet kan även visa på det som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar med 

att hur handlingsutrymmet används även kan bero på individuella faktorer. 

Respondenten beskriver hur hen som handläggare får ”kämpa” för att få igenom sitt 

beslut och vi ställer oss då frågande hur de blir för de barnen som har en handläggare 

som inte orkar kämpa för att barnen ska få det de behöver? Respondentens uttalande 

visar att det, även om handlingsutrymmet upplevs begränsat, är upp till den enskilde 

socialarbetaren hur det används. 

 

6.3.3 ”Villkorat accepterande” – ett femte förhållningssätt 

När vi under analysen av respondenternas beskrivning av hur de tänker runt och 

hanterar sina förutsättningar för att kunna individanpassa insatser kunde vi även urskilja 

ett förhållningssätt som inte fullt ut gick att placera in i något av de sätt som Svensson, 

Johnsson och Laanemets beskriver. Vi menar att respondenternas beskrivningar av hur 

väl de tillgängliga boendeformerna kan tillgodose alla barns behov samtidigt inrymmer 

ett visst mått av icke accepterande för barn med vissa egenskaper. I avsnitt 6.1.2 

beskrev vi en respondents upplevelse av att vissa av barnen som kommer är så pass 

”välfungerande” och ”skolmotiverade” att de egentligen inte alls borde vara ett ärende 

för socialförvaltningen. Respondenten uttryckte även en skepsis till att dessa barn fick 

bo på samma boende som andra barn med mer stödbehov. Citatet nedan visar ytterligare 

en respondents beskrivning av hur de boenden som är tillgängliga inte fullt ut är 

anpassade för alla barn som kommer: 

 

/..../det skulle behövas ett HVB-hem som är som ett familjehem…lite mindre 

och lite…lite mer omhändertagande och lite mer familjärt…för dom som är 

lite yngre som kommer/…/ 
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Mot bakgrund av respondenternas beskrivningar av hur alla boendeformer inte lämpar 

sig för alla barn som kommer menar vi att vi kan urskilja en ”villkorad acceptans”. Barn 

som uppfyller vissa villkor, så som att de inte är i behov av lika mycket stöd, har en 

vilja och motivation när det kommer till utbildning samt barn som inte uppnått en viss 

ålder borde enligt respondenterna må bäst av att bo under andra förhållanden än vad 

som idag är tillgängligt. Även om det fortfarande är en viss del av förhållningssättet 

som är accepterande menar vi att det inte går att säga att det är fullt så accepterande att 

det platsar under den kategorin. Det går inte heller att säga att de arbetar inifrån för 

förändring, men förutsättningarna för att det ”villkorade accepterandet” kommer övergå 

till att respondenterna påtalar problemet är större än om de accepterar och finner sig i 

det handlingsutrymmet de har.  

 

6.4 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur socialarbetare i fyra kommuner i 

Kalmar län ser på utredningsförfarandet av ensamkommande barns behov i relation till 

socialarbetarnas upplevelse av befintliga resurser. Syftet var även att belysa 

socialarbetarnas upplevelse av sina förutsättningar för att kunna individanpassa 

insatserna utifrån barnens behov. För att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av 

frågeställningarna; hur definierar socialarbetare ensamkommande barns behov, vilka 

faktorer socialarbetarna ansåg påverkade utredningar av barnens behov utifrån ett 

professionsperspektiv samt vilka strategier socialarbetarna tillämpar för att kunna 

hantera sina förutsättningar när det kommer till att individanpassa insatserna utifrån 

barnens behov.  

 

Utifrån studiens resultat besvaras syfte och frågeställningar på följande sätt: 

Resultatet av vår studie visar att socialarbetarna menar att det primära behovet för 

ensamkommande barn är att få ett tryggt och stabilt boende. Bedömningen av barnens 

behov görs utifrån samtal med barnen samt information som inhämtas från andra 

inblandade aktörer såsom god man, boendepersonal och skola. De boenden som finns 

tillgängliga menar socialarbetarna kan tillgodose de flesta av barnens behov.  Vi har 

dock i vår studie kunnat se hur socialarbetarna ibland upplever svårigheter när det 

kommer till att tillgodose barnens behov och att det finns önskningar om andra 
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boendeformer som är mer anpassade. Studien visar även att socialarbetarna upplever en 

begränsning när det kommer till vilka befogenheter de har då deras beslut måste 

godkännas av andra och inte enbart grundar sig på den enskilde socialarbetarens 

bedömning. Socialarbetarna hanterar sina förutsättningar för att individanpassa insatser 

genom att de till största del accepterar det utrymme de har samtidigt som de tydliggör 

för barnen vad de har möjlighet att göra. Studien visar även att socialarbetarna arbetar 

för att vidga sitt handlingsutrymme och sina förutsättningar genom att påtala situationen 

för chefer och påverka andra i ledningen. En påverkande faktor som socialarbetarna i 

vår studie upplever är att utredningar av ensamkommande barn inte tas på lika stort 

allvar som utredningar av barn från svenska förhållanden vilket påverkar den status 

deras yrkesgrupp får. Socialarbetarna uttrycker att deras arbete kräver en annan sorts 

kunskap för att identifiera ensamkommande barns behov och att arbetet med 

ensamkommande barn är komplext och kräver expertkunskap.  
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7 Slutdiskussion 

I resultatet av vår studie framkommer det att socialarbetare tydligt uttrycker att 

ensamkommande barn inte ska ses som en grupp utan att de ska utredas som vilket 

annat barn som helst utifrån deras individuella behov. Under arbetet med denna uppsats 

har dock frågan väckts om hur denna tanke i slutänden påverkar det stöd barnen får. Vi 

menar att barn som är ensamkommande självklart ska utredas som vilka andra barn som 

helst men att det även måste finnas förutsättningar för att möta deras individuella behov. 

Barn som kommer till ett nytt land utan vårdnadshavare behöver självklart ett tryggt 

boende men vi menar att det är mycket mer än så.   

 

Wernesjö (2014) belyser i sin studie att den lokala kontexten kan ha stor betydelse för 

barnens känsla av tillhörighet samt att barnen inte får vara delaktiga i val av 

bosättningskommun. Samtidigt menar respondenterna i vår studie att önskan om flytt 

till annan stad inte är tillräcklig grund för att det ska gå att genomföra. Vår tanke är att 

om barnen inte upplever att de trivs i den miljö de befinner sig i kan det påverka deras 

känsla av trygghet och välmående och att det faktiskt kan finnas en poäng med att ta 

deras önskemål på allvar. Vi har under intervjuerna förstått att det efter 

Migrationsverkets beslut om vilken kommun barnet ska anvisas till är svårt för 

socialarbetarna att få till stånd ett byte av bosättningskommun. Våra diskussioner under 

uppsatsskrivandet har därför handlat om huruvida barnen borde få vara mer delaktiga 

från början i vilken kommun de anvisas till. Vi menar att barnens känsla av trygghet och 

tillhörighet i det långa loppet skulle öka genom att en mer grundlig utredning görs, om 

vilken lokal kontext barnen skulle må bäst i, innan flytt till anvisningskommun. 

 

Vi har under vår studie även uppmärksammat att utredningar av ensamkommande barns 

behov inte tillskrivs samma status som andra barnavårdsutredningar. Vi har genom 

Abbotts professionsteori kunnat utläsa ett mönster av hur socialarbetarna söker 

jurisdiktion för sina arbetsuppgifter och att det pågår en konkurrens inom yrkesgruppen 

och att den kunskap som arbetet med ensamkommande barn kräver behöver värdesättas 

mer. Återigen menar vi att tanken om att ensamkommande barn ska utredas som vilket 

barn som helst är god men samtidigt riskerar den abstrakta kunskapen som krävs för att 

utreda dessa barn att osynliggöras. Socialarbetarna i vår studie beskriver sina 

upplevelser av att det saknas boendeformer som kan möta alla barns individuella behov 
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och vi menar vidare att om inte socialarbetarnas specifika kunskap värdesätts och 

problemen lyfts fram skulle det kunna resultera i att det inte blir någon förändring.  

 

Enligt systemteorin är utgångspunkten att världen ska förstås som en helhet och att alla 

delar påverkar varandra. Enligt vår mening går det inte att säga att socialarbetarnas 

upplevda svårigheter med att tillgose barnens individuella behov och hur de väljer att 

hantera sina förutsättningar förklaras isolerat från något annat. Utifrån resultatet av vår 

studie har vi kunnat urskilja hur socialarbetares personliga värderingar, samhällsnormer 

likväl som organisationens krav kan påverka hur barnens behov bedöms och vilka 

insatser som ges. Vi skulle därmed vilja avsluta vår diskussion med ett citat av Salman 

Rushdie (Öquist, 2008, s.12) som visar att alla inblandade inom ett system måste 

reflektera över innebörden av sina handlingar och sin del av upprätthållandet av 

systemet: 

 

De enda människor som ser hela bilden är de som stiger ur ramen, 

men den som kliver ur ramen för att se hela bilden kommer inte 

längre att se sig själv 

 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår studie bland annat undersökt hur socialarbetare upplever 

utredningsförfarandet av ensamkommande barns behov och hur bedömningen av 

individanpassade insatser går till. Resultatet av vår studie visar att socialarbetare inte 

fullt ut upplever att de kan möta barnens behov utifrån de boendeformer som finns 

tillgängliga samt att kunskapen om ensamkommande barns behov är centrerad till den 

egna verksamheten. Vi anser därför att en studie av hur ledning på högre nivå samt 

politiska beslutsfattare ser på vad som är ensamkommande barns behov för att på så sätt 

se hur deras syn eventuellt kan påverka vilka insatser som finns tillgängliga.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi läser nu sjätte terminen och har påbörjat vårt arbete med vår C-uppsats. Syftet med 

vår studie är att få ökad förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet med att utreda 

ensamkommande barns behov samt behovsanpassa insatserna.  

Våra förhoppningar är att genomföra intervjuer med två personer på er arbetsplats som 

arbetar med utredning av ensamkommande barn. Vi hoppas att ni har möjlighet att vara 

en del av vår studie då era upplevelser är betydelsefulla för vår undersökning.  

Genomförandet av intervjun sker på er arbetsplats och beräknas ta ca en timme. Under 

intervjun vill vi gärna spela i samtalet för att bättre kunna återge vad som sagts. Det 

inspelade materialet kommer enbart användas av oss och kommer att förstöras när 

uppsatsen är klar. Medverkan i studien är frivillig, vilket innebär att du när som helst 

kan välja att avbryta intervjun och din medverkan utan att ange något specifikt skäl för 

det. Du kan även välja att avstå från att svara på frågor som du inte kan eller vill svara 

på. Din medverkan i undersökningen är anonym och uppgifter så som ålder, kön och så 

vidare kommer att avlägsnas och anonymiseras för att inte avslöja identitet. 

Om ni har möjlighet att delta önskar vi genomföra intervjuerna under vecka 17. 

Vid funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss 

Mia Hellström  Sofia Dackebrand 

073X XX XX XX  070X XX XX XX 

xx@student.lnu.se xx@student.lnu.se 

Det finns även möjlighet att kontakta vår handledare Marie Eriksson, lektor vid 

Linnéuniversitetet, xx@lnu,se, 0480-XX XX XX, 0470-XX XX XX 

 

Tack på förhand 

Mvh Mia Hellström & Sofia Dackebrand 
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II 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

1. Bakgrund 

- Berätta lite om dig själv. 

- Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

- Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn respektive utredning av 

ensamkommande barns behov?  

- Vad har du för utbildning? 

- Hur kommer det sig att du arbetar med ensamkommande barn? 

2. Vill du berätta lite om arbetet med utredning av ensamkommande barns behov? 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och hur du arbetar när du utreder barnets behov. 

- Hur ofta träffar du barnen? 

- Upplever du några svårigheter i arbetet med att utreda barnens behov? 

- Om det finns svårigheter, hur hanterar du dem? 

3.  Kan du beskriva din roll som socialarbetare i utredningen av ensamkommande 

barns behov? 

- Vad är betydelsefullt att tänka på i arbetet med barnen? 

- Vad är viktigt att tänka på när du gör en bedömning av barnens behov? 

- Hur uppfattar du möjligheterna att individanpassa insatserna utifrån barnens behov? 

Finns det några svårigheter?  

4. Hur upplever du arbetsupplägget med utredning av ensamkommande barn på 

din arbetsplats? 

- I vilken utsträckning anser du att arbetsupplägget är anpassat för att utreda 

ensamkommande barns behov? 

- Anser du att det är något i arbetsupplägget som saknas? 

- Om du själv fick bestämma helt och hållet över utformningen av arbetsupplägget med 

utredning av ensamkommande barn, hur skulle du då vilja att det såg ut? 

5. Finns det upprättade riktlinjer för arbetet med ensamkommande barn på din 

arbetsplats? 

- Om ja: Vilken betydelse har dessa riktlinjer för dig i ditt arbete med ensamkommande 

barns behov? 

- Om nej: Vad betyder avsaknaden av riktlinjer för dig i ditt arbete med att utreda 

ensamkommande barns behov? 

6. Är det något du känner att du vill lägga till? 



 

III 

Bilaga 3 BBIC-triangeln  

 

 

  

 

Bildkälla: Socialstyrelsen, 2013, s.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

Bilaga 4 Händelselinje   

 

(händelselinjen är skisserad utifrån respondenternas beskrivning av utredningsförfarandet) 

  

Barnet ger sig till känna i Sverige 

 

  

Migrationsverket ordnar plats för barnet på transitboende i väntan på 

anvisning till kommun 

  

Migrationsverket skickar en anvisning till aktuell kommun. 

Anvisningen behandlas som en anmälan -> utredning påbörjas 

(kontakta boende, skola, utse god man) 

 

Barnet anländer till anvisningskommunen inom två till tre dagar efter 

att kommunen fått besked från Migrationsverket och placeras på 

kommunens HVB-hem eller hos anhörig om det finns. 

 

Inom närmsta dagarna träffar socialarbetaren barnet för att utreda om 

det finns behov av annat boende eller ytterligare stödfunktioner. 

Vårdplan upprättas. 

 

Personal på boende upprättar tillsammans med barnet en 

genomförandeplan som bygger på det som beslutats i vårdplanen.  

 

Uppföljning av vårdplan sker under utredningstiden för eventuell 

revidering 

 

Utredning avslutas och beslut lämnas till socialnämnden inom fyra 

månader 

 

Om Migrationsverket beslutar om permanent uppehållstillstånd för 

barnet påbörjas en ny utredning 

 

 


