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Abstract 

 

Author: Rebecca Emanuelsson 

Title: Social service work with unaccompanied refugee children -  A study of the social 

services' ability to meet the needs of unaccompanied children [Translated title] 

Supervisor: Uffe Enokson 

Assessor: Kerstin Gynnerstedt 

 

There has been a high influx of unaccompanied refugee children who have come to Sweden,  

the number increased particularly in 2015 compared with previous years. It is the 

municipalities, and therefor the social services, responsibility to provide adequate care for this 

children. The purpose of the study is to gain an understanding of the social services work and 

opportunities to meet the needs of unaccompanied children in accordance with the child's 

best, in relation to the convention on the rights of the child. The study is based on a qualitative 

approach and the method is semi-structured interviews with three managers in the field and 

three social workers. According to the results, social services has faced a challenge in meeting 

the needs of unaccompanied children in both a lack of resources such as accommodations and 

lack of social workers. The results also show that there are some difficulties to consider the 

child's best in the work with the unaccompanied children, partly to the lack of resources wich 

inhibits the ability to meet the child's wishes and because of differences of opinion about what 

is best for the child. The organisation has faced a change in order to cope with the large influx 

of unaccompanied children and therefore organization theory is used in the analysis. 

Theoretical concepts that is used in the study is discretion and street level bureaucracy due the 

social workers is street level bureaucracies whose work with unaccompanied children is 

affected by their discretion given by the organization. 

 

Keywords: unaccompanied children, social service, meeting needs, organizational conditions, 

discretion 
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1 Inledning 

 
Sedan sommaren 2006 har det skett en oavbruten ökning av ensamkommande flyktingbarn i 

Sverige (Migrationsverket, 2016). Antalet ensamkommande barn har sedan dess ökat 

successivt och den mest drastiska ökningen är från 2014 då antalet ensamkommande ökade 

från 7 049 ensamkommande barn till 35 369 år 2015 (se bilaga 1). När det kommer till 

ensamkommande flyktingbarn är det sedan en lagändring i juli 2006 kommunerna som har det 

yttersta ansvaret (Prop.2005/06:46) och kommunerna har således fått ett tryck på sig av den 

drastiska ökningen. Bakomliggande orsak till att ansvaret tilldelades kommunerna var att 

kommunernas socialtjänst ansågs ha beredskap att tillgodose barnens behov. Om kommuner 

ingick överenskommelse med Migrationsverket kunde beredskap och kompetens fokuseras på 

dessa kommuner. År 2014 trädde däremot en ny lagändring i kraft som innebar att 

Migrationsverket fick ökad möjlighet att anvisa ensamkommande barn till valfri kommun, 

oavsett avtal på grund av att platserna inte var tillräckliga (Prop.2012/13:162).  

 

1.1 Problemformulering 

Trots lagändringar vars ambition var att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen 

så framkommer det av Gustafssons (2015) studie att ingenting i mottagningssystemet fungerar 

”tillräckligt bra”. Som nämns ovan har det kommit ett stort antal ensamkommande barn till 

Sverige, barn som kommunerna har det yttersta ansvaret för. Har kommunerna kunnat axla 

denna drastiska ökning? Fram tills år 2013 skedde den årliga ökningen av ensamkommande 

flyktingbarn i en relativt hanterbar ordning (se bilaga 1). Därefter fördubblades i stort sett 

siffran till nästkommande år för att sedan mynna ut till fem gånger så stort antal år 2015. 

35 369 barn som ska sörjas för, få sina behov tillgodosedda och utredas i enlighet med barnets 

bästa (SFS 2001:453, 1 kap 2 §). Med de siffror som Migrationsverket (2016) redogör för kan 

det tyckas uppenbart att kommunerna har blivit tungt belastade under en kort tidsperiod.  

 

Trots det ökade antalet ensamkommande barn i Sverige finns det begränsad forskning 

angående arbetet om mottagandet av dessa barn (Backlund m.fl., 2014). Av Hopkins och Hills 

(2010) studie framkommer det att de ensamkommande barnen behöver ett tryggt, stabilt och 

säkert boende. Möjligheter att individanpassa insatserna för att kunna möta behoven framhålls 

av Newbigging och Thomas (2011) men det framkommer även att det finns begränsningar för 



 
Institutionen för socialt arbete 

 

 

6 

 

detta. Boendeformer och individanpassade insatser är enligt forskning viktiga faktorer för att 

tillgodose barnens behov, men i en studie gjord i Stockholms län framkommer det att det 

finns begränsade möjligheter gällande boendeplaceringar (Backlund m.fl., 2014). En annan 

svårighet som Backlund m.fl. (2014) tar upp är socialsekreterarnas upplevelse av att arbeta 

med BBIC (Barnens behov i centrum) som utredningsmodell då det inte är anpassat efter de 

ensamkommande barnens situation. 

 

I relation till den kraftiga ökning av ensamkommande barn som har hamnat under 

kommunernas och socialtjänstens ansvar kan det därför vara av vikt att undersöka och öka 

förståelsen kring detta område. Inte minst i det avseendet att barnets bästa särskilt ska beaktas 

i beslut som rör barn. En teoretisk utgångspunkt i studien kommer att vara organisationsteori 

då de ensamkommande barnen och de yrkesverksamma är beroende av organisatoriska 

förutsättningar. Begrepp som kommer att inkluderas i analysen av materialet är 

gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme då det kan bidra till en ökad förståelse för hur 

socialarbetarna i studien upplever att de kan påverka arbetet i en organisation som styrs av 

ramar och regler. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att få en förståelse för vad socialtjänsten gör och vilka möjligheter de har för att 

tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens behov i enlighet med barnets bästa. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka möjligheter och hinder upplever socialtjänsten att det finns för att tillgodose de 

ensamkommande flyktingbarnens behov i enlighet med barnets bästa? 

 Hur är arbetet organiserat för att tillgodose barnens behov? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

I uppsatsen förekommer det en del centrala begrepp som kommer att vara återkommande 

genom studien. Nedan följer en beskrivning och definition kring begreppens innebörd när de 

används i studien. 

 



 
Institutionen för socialt arbete 

 

 

7 

 

Ensamkommande flyktingbarn: I 1 § femte stycket i lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. (1994:137) definieras ensamkommande flyktingbarn som barn under 18 år som vid 

ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan 

ställföreträdare. I uppsatsen kommer de ensamkommande flyktingbarnen benämnas som 

”ensamkommande”, ”ensamkommande barn” och ”ensamkommande flyktingbarn”.  

 

Flykting: Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar människor som har flytt från sina 

länder på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 

politisk uppfattning eller tillhörighet av en viss samhällsgrupp och därför inte vill eller kan 

återvända (UNHCR, u.å).  

 

HVB: HVB är en förkortning på Hem för vård eller boende, vilken är en verksamhet som 

bedriver behandling eller som är inriktade på omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan 

vara en kommunal verksamhet eller bedrivas i privat regi med godkännande från Inspektionen 

för vård och omsorg (Inspektionen för vård och omsorg, 2016). 

 

Barnets bästa: I en av de fyra grundprinciperna i barnkonventionen (FN:s konvention om 

barnets rättigheter) anges det att barnets bästa ska komma i det främsta rummet i alla beslut 

som rör barnet. ”Barnets bästa” som begrepp har analyserats många gånger och innebär att 

vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och att hänsyn måste tas till barnets 

egen åsikt och erfarenhet (Barnombudsmannen, 2015).  

 

BBIC: BBIC, som står för Barnets behov i centrum, är en arbetsmetod som används inom 

socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd och som ger stöd vid handläggning, 

genomförande och uppföljning (Socialstyrelsen, 2015). BBIC grundas i FN:s konvention om 

barnets rättigheter och socialtjänstlagen och metoden syftar till att stärka barnets delaktighet 

och inflytande, förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk, skapa struktur i och 

systematik i arbetet och bidra till ökad kvalité och rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2015). BBIC 

tar sin utgångspunkt i nio grundprinciper som berör tre huvudsakliga perspektiv, där de tre 

första principerna behandlar barnets rättigheter och barnets bästa. De följande tre handlar om 

att se barnet ur ett helhetsperspektiv och de sista tre principerna berör vikten att använda sig 

av kunskap för att utveckla sitt arbete (Socialstyrelsen, 2015). En central del i BBIC är 
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triangeln som är en modell för att både utreda och följa upp de behov som ett barn har (se 

figur 1). 

 

Figur 1. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

BBIC triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Genom att 

väga samman triangelns sidor görs en bedömning av vad som är barnets behov 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

2  Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör de ensamkommande barnens behov, 

socialt arbete med ensamkommande barn och organisatoriska förutsättningar i arbetet med att 

tillgodose behoven. Som nämns i problemformuleringen finns det begränsad forskning kring 

detta men den forskning som redogörs för nedan har valts på grund av dess relevans för 

studien. Sökorden som har använts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar är: 

unaccompanied children, refugee children, social work, asylym seeking children, separated 

minors. 

 

2.1 Ensamkommande barns behov 

När det kommer till de ensamkommande barnens behov skriver Åsa Backlund, Riita Eriksson, 

Katarina von Greiff och Eva-Marie Åkerlund (2014) att när barn flyr förlorar de allt gällande 
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sitt sociala nätverk och får förminskade möjligheter för vård och omsorg. Vidare skriver 

författarna att man genom hänsyn till detta kan underlätta förståelsen för dessa barn och 

ungdomars situation och inte bara fokusera på psykiska behov utan även på ekonomiska, 

utbildningsmässiga, medicinska och sociala behov beaktas. Även Gustafsson, Fioretos och 

Norström (2012) skriver om vikten av att ha en förståelse gällande barnens situation för att 

kunna tillgodose behoven på ett bra sätt. 

 

Karen Newbigging och Thomas Nigel (2011) skriver i sin brittiska studie om att behoven är 

tydligare hos de ensamkommande barnen än de barn som kommer tillsammans med sina 

föräldrar, detta för att dessa barn möter andra emotionella och kulturella utmaningar. 

Backlund m.fl. (2014) skriver även om att ensamkommande barn i relation till andra 

placerade barn bedöms ha ett mer särskilt behov av stöd och betraktas som barn med särskilda 

behov. I studien lyfts delaktighet fram som ett behov och det framkommer även att det finns 

en skillnad i de ensamkommande barnens delaktighet gällande beslut som rör dem, i 

jämförelse med andra placerade barn så har de mindre delaktighet i beslut om till exempel 

boende (Backlund m.fl., 2014). Gustafsson m.fl. (2012) skriver i sin artikel att Sveriges 

mottagningssystem inom såväl socialtjänst som utbildningsväsendet domineras av ideologin 

om individens självständighet. I studien framkommer det däremot att barnens erfarenhet av att 

vara självständiga var begränsade och de hade heller inte mycket inflytande i att göra sina 

egna val. De upplevde att de hade en liten möjlighet till att påverka sin situation men att de 

samtidigt begränsades av aktörerna vars ansvar var att beskydda och fostra dem. Med ett stort 

antal barn som kommit till kommunerna har det funnits svårigheter kring att möta varje 

enskilt behov och det har även medfört snabba och ofta felaktiga beslut kring exempelvis 

boendeform (Backlund m.fl., 2014).  

 

Av Ravi Kohlis (2006) studie framkommer det att tillit är en viktig beståndsdel för att 

tillgodose barnens behov och att det är en tidskrävande process att uppnå det i mötet mellan 

socialarbetaren och barnet/den unga. Enligt många medverkande i studien var det av vikt att 

ha en djup förståelse för barnens behov och förmågor för att uppbringa en bra vardag för 

barnen och ungdomarna (Kohli, 2006). Även Backlund m.fl. (2014) drar slutsatsen att 

kvalitén på relationer är viktiga och att barnen är i behov av stöd i form av trygghet och 

kontinuitet med de vuxna människor som står nära barnet eller ungdomen.  
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2.2 Socialt arbete med ensamkommande barn 

En trygg och god relation mellan barnet och de vuxna människorna som står nära barnet är 

inte bara ett behov utan även en möjliggörande faktor för ett effektivt socialt arbete menar 

Kohli (2006). Trygga relationer som grundas på tillit har visat sig underlätta för barnen att 

bearbeta sin oro och främjat en öppenhet. Som nämns ovan är det en tidskrävande process att 

uppnå tillit i relationen mellan socialarbetaren och den unge (Kohli, 2006) och enligt 

Backlund m.fl. (2014) är det just tidsbristen för möten med barnet som kan göra motstånd till 

en tillitsfull relation dem emellan. Tydlighet är även en viktig aspekt i mötet då Peter Hopkins 

och Malcolm Hill (2010) belyser vikten av att barnen och ungdomarna informeras om allt 

som kan vara av vikt rörande socialarbetarnas arbete, barnens rättigheter, de normer som finns 

i samhället och vilka tjänster som finns till deras förfogande.  

 

Enligt Backlund m.fl. (2014) är det de vuxna personerna runt om de ensamkommande som 

blir väldigt betydelsefulla personer och som har bäst möjlighet att utveckla en känslomässig 

relation till dem. Här framställs exempelvis personal på boenden som blir till en viktig resurs 

och de medverkande i studien har av den anledningen utvecklat ett arbetssätt där det ligger 

mycket ansvar på insatserna (boendepersonalen). Backlund m.fl. (2014) skriver vidare om alla 

aktörer som kretsar kring de ensamkommande och som det krävs ett samarbete mellan. Även 

Gustafsson (2015) skriver om det komplicerade nät av aktörer som cirkulerar kring den unga 

och nämner bland annat socialsekreterare, familjehem, gode män, boendepersonal, 

överförmyndare, skolpersonal m.m..  

 

Kohli (2006) skriver i sin artikel om det sociala arbetets bakgrund med ensamkommande 

asylsökande barn och ungdomar att det i en brittisk kontext har funnits oro över kvalitén på 

arbetet med dessa. Det förekommer många fall där dessa barn inte får åtkomst till samma 

standard i insatser som de inhemska barnen, trots att deras rättigheter är identiska (Kohli, 

2006). Backlund m.fl. (2014) skriver om risken att de ensamkommande ses som ett kollektiv 

på bekostnad av individuella bedömningar just för att de är ensamkommande, och något som 

framkommer som ”en god praktik” är plikten att i första hand se de som barn och i andra hand 

som asylsökande (Newbigging & Nigel, 2011; Hopkins & Hill, 2010). En svårighet som 

Backlund m.fl. (2014) tar upp är upplevelserna av att arbeta med BBIC som utredningsmodell 

då det inte är anpassat efter de ensamkommande barnens situation. Vid användning av 

modellen blir informationen bristfällig i jämförelse med andra barnavårds utredningar då det 
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ofta saknas information om bakgrund när det inte finns några vårdnadshavare (Backlund m.fl. 

(2014). 

 

2.3 Organisatoriska förutsättningar i arbetet med ensamkommande 

barn  

Det som tidigare berörts är de ensamkommande barnens behov och förutsättningar för en god 

praktik. Att ha förutsättningar för en god praktik och möjligheter till att tillgodose behoven 

påverkas däremot av organisatoriska förutsättningar. Gustafsson m.fl. (2012) belyser att 

ensamkommande barn i Sverige ges många möjligheter men att det finns hinder i form av 

strukturella och finansiella begränsningar, brist på boenden och attityder kring fostran. 

Newbigging och Nigel (2011) skriver att ensamkommande asylsökande barn behöver ett 

tryggt, säkert och stabilt boende men av studien framkommer det att det finns begränsningar 

på sådana boendeformer och att bristen på anpassade boenden är ett stort problem. Gällande 

stabilitet skriver Backlund m.fl. (2014) att organiseringen av arbetet gällande exempel boende 

och socialarbetare kan leda till problem som gör att barnet utsätts för upprepade uppbrott, 

separation och bristande kontinuitet i vardagen. 

 

Angående organisering av arbetet poängterar Gustafsson (2015) att Sverige på en nationell 

nivå är ambitiösa i planeringen och organiseringen i mottagandet av de ensamkommande 

flyktingbarnen. Gustafsson (2015) skriver vidare att kommunerna under kort tid byggde upp 

ett enormt administrativt system och skaffade en omfattande omsättning av personal och 

professioner för att arbeta med dessa barn. Marie Hessle (2009) skriver bland annat om 

Sveriges mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn i sin avhandling. 2002 

redovisade Socialstyrelsen och Migrationsverket de brister som förekom i insatserna, som 

bland annat berörde betydande osäkerhet kring boendeformer och placeringar (Hessle, 2009). 

Även Newbigging och Nigel (2011) skriver om hur begränsningen av boendemöjligheter gör 

det svårt att individanpassa insatserna. Hessle (2009) betonar att situationen krävde en snabb 

lösning och år 2006 skedde lagändringar vars syfte var att förbättra mottagandet av de 

ensamkommande flyktingbarnen. En av dessa ändringar var en renodlad ansvarsfördelning 

mellan stat och kommun och det är sedan dess kommunerna som ansvarar för att barnen får 

sina behov tillgodosedda (Hessle, 2009). Detta förändrade mottagningssystem var enligt 

Hessle (2009) även avsett att förtydliga de olika myndigheternas uppdrag i anknytning till de 
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ensamkommande barnen och hon skriver vidare att det ställs höga krav för samverkan dem 

emellan för att barnet ska gynnas av alla goda intentioner. 

 

2.4 Den tidigare forskningens betydelse för studien  

Forskningen som redogjorts för ovan kommer att vara användbar i analysen av materialet 

bland annat på grund av redogörelsen av och den kunskap som finns om de ensamkommande 

barnens behov. Forskning som berör det sociala arbetet kan antas ha en betydande roll för att 

öka förståelsen kring det material som samlas in då det baseras på faktorer som främjar eller 

motverkar en god praktik. Den tidigare forskningen om det sociala arbetet med 

ensamkommande barn ringar in centrala aspekter som exempelvis tydlighet i mötet med 

barnen, vikten av en god och trygg relation med barnet och belyser det komplicerade nätet av 

aktörer som kretsar kring varje barn. Forskning som berör organisatoriska förutsättningar kan 

likaså öka förståelsen kring hur arbetet med de ensamkommande påverkas av organisationen 

och kan även öka förståelsen kring hur organisering av arbetet kan möjliggöra eller hindra att 

barnens behov tillgodoses. Då tidigare forskning visar på att det finns hinder i form av 

strukturella och finansiella begränsningar, brist på anpassade boenden och att organiseringen 

av arbetet kan leda till barnen utsätts för upprepade uppbrott kan detta vara användbart i 

analysen av materialet som samlas in. Organisatoriska förutsättningar som en omfattande 

omsättning av personal och hämmande faktorer i form av begränsade boendemöjligheter som 

lyfts fram i forskningen kan bidra till ökad förståelse för socialtjänstens förutsättningar. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som kommer att användas i analysen av det 

empiriska materialet. En teoretisk utgångspunkt kommer att vara organisationsteori med 

särskilt fokus på byråkratisk organisation då det är en sådan som de medverkande i studien 

verkar inom. För att öka förståelsen för det empiriska materialet som samlas in kan en 

förståelse kring en byråkratisk struktur och organisering vara fördelaktig då arbetet med de 

ensamkommande barnen är beroende av organisatoriska förutsättningar. Teoretiska begrepp 

som kommer att inkluderas i analysen av materialet är gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme för att öka förståelsen kring professionernas möjlighet till att såväl erbjuda 

insatser som matchar behoven samt kring de beslut som tas.  
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3.1 Organisationsteori  

Organisationsteori är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) ett sätt att förstå samt förklara vad 

som sker inom organisationer. De beskriver vidare att organisationer är sociala system som är 

beroende av samarbete med och resurser från samhället. För att en organisation ska fungera 

krävs det tydliga uppgifter och målsättningar samt en utformning av hur målen förväntas att 

uppnås (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En tydlighet kring mål och konkreta strategier för att nå 

målen kan i sin tur motivera medarbetarna till att ta sig an utmaningar och engagera sig i 

arbetet med en förutsättning att målen är möjliga att uppnå. Utöver att tydliga mål kan 

motivera medarbetarna kan de även ha en styrande funktion genom att de ger riktlinjer för 

arbetet och kan även fungera som utvärderingskriterier för det arbete som organisationen utför 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Bruzelius och Skärvad (2011) redogör för tre faktorer som en organisation bör förhålla sig till 

när den utformas, förändras och utvecklas och det är; förändringsförmåga, effektivitet och 

legitimitet. Med förändringsförmåga innebär det att så som organisationen var utformad till en 

början utifrån givna strukturer och ramar kan ha varit funktionellt men fallerar när 

organisationen ställs inför nya utmaningar. Organisationen måste därför ständigt utveckla sina 

tjänster, processer och organisationen i stort. Effektivitet innebär att organisationen har ett 

visst syfte att arbeta efter, och för att uppfylla sina mål måste organisationen vara effektiv vid 

beslutsfattande och vidtagande av åtgärder (Bruzelius & Skärad, 2011). Med legitimitet 

menas att upprätthålla förtroendet till organisationen och är precis som måluppfyllelse en 

faktor till engagemanget i arbetet och viljan att bidra till utveckling (Bruzelius & Skärvad, 

2011). Dessa begrepp kan tänkas vara användbara i relation till den förändring och utmaning 

som socialtjänsterna har stått inför i samband med det höga inflödet av ensamkommande 

barn. 

 

3.1.1 Byråkratisk organisation 

Socialtjänsten utgör en byråkratisk organisation och Wilson (2008) beskriver byråkrati som 

ett sätt att organisera sig på för att uppnå uppställda mål. Strukturen inom byråkratiska 

organisationer ser ut så att människor ordnas på ett sätt som gör att de uppfyller specifika 

funktioner utifrån särskilda regler (Wilson, 2008). När en organisation är byråkratisk är den 

hierarkiskt uppbyggd där beslut fattas uppifrån och ner och där människor befinner sig på 
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olika positioner i hierarkin (Wolvén, 2000). Med den kontroll och disciplin som en hierarkisk 

uppbyggnad ger upphov till menar Max Weber att strukturen måste upplevas som legitim för 

att få medarbetarna att vilja följa organisationens direktiv (Weber, 1947).  

 

Wolvén (2000) skriver om några särskilda element som enligt Weber hör till en idealisk 

byråkratisk organisation, bland annat att det finns en detaljerad ansvarsfördelning där varje 

anställd är en expert inom sitt område. Vidare finns det ett sammanhängande system av regler 

som styr organisationen och på vilket sätt arbetet ska utföras. Genom den hierarkiska 

strukturen, tydliga regler, detaljerad ansvarsfördelning som utgörs av specialister på sina 

områden och tillgång till omfattande dokumentation har en byråkratisk organisation 

fördelaktiga möjligheter till att formulera mål och vilka medel som behövs för att uppfylla 

dem (Wolvén, 2000). Däremot tar Wolvén (2000) upp nackdelar med en byråkratisk struktur 

vilket är att den riskerar att vara ineffektiv vid kriser som kräver snabba beslut och där det inte 

finns utrymme för att planera och följa väl genomtänkta rutinhandlingar. Vidare kritik för 

byråkratin hamnar på dess tendens att inte ha förmågan att agera snabbt i relation till att 

anpassa sig efter förändringar som sker i omvärlden. Existensen av kontroll, en stark 

regelstyrning och rutinmässiga arbetsuppgifter kan riskera en brist i stimulans för de anställda 

men skapar samtidigt förutsättningar för noggrannhet, rättvisa och stabilitet för såväl de 

anställda som för klienterna (Wolvén, 2000). 

 

3.2 Gräsrotsbyråkrater 

När man arbetar inom en myndighet och är den som bedömer och beslutar kring huruvida 

man får ta del av statliga förmåner är man enligt Lipsky (2010) en gräsrotsbyråkrat och vidare 

klassas socialkontor som en typisk gräsrotsbyråkrati. Som myndighet har man enligt Lipsky 

(2010) ett stort handlingsutrymme i att bestämma över hur och till vilka som myndighetens 

resurser ska gå till men att utbudet på insatser är begränsat. Däremot kan gräsrotsbyråkrater 

inte fullfölja sitt arbete när det kommer till att se till den enskildas behov och individanpassa 

beslutsfattandet på grund av tidsbrist, brist på information eller avsaknad av andra resurser 

(Lipsky, 2010). För att underlätta arbetet gör man därför en kategorisering av klienterna och 

en standardisering av insatserna. Med denna kategorisering av klienter och standardisering av 

insatser skapas ett dilemma för gräsrotsbyråkraten, då man å ena sidan ska lyssna till klientens 
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önskan och erfarenheter och å andra sidan behandla alla hjälpsökande lika utifrån 

organisationens resurser och ramar (Lipsky, 2010).  

 

Då gräsrotsbyråkraten är den enda som träffar klienten och tar del av dennes upplevelser, 

behov och krav menar Lipsky (2010) att denne agerar som medlare mellan stat och 

medborgare och därför har stor makt över både myndigheten och den hjälpsökande. Vad den 

hjälpsökande anses behöva och de krav som organisationen har stämmer dock inte alltid 

överens och som gräsrotsbyråkrat får man då använda sig av sitt professionella kunnande 

vilket ger utrymme för personlig bedömning (Lipsky, 2010). Som nämns ovan menar Lipsky 

(2010) att gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme men som inte står helt utan regler 

och direktiv. En stor del av arbetet styrs nämligen av politik och samhällsnormer, dock gör 

komplexiteten i arbetet det omöjligt att reducera handlingsutrymmet för mycket. Detta för att 

gräsrotsbyråkrater ofta tvingas ta snabba beslut och för att arbetet med människor kräver 

medkänsla för särskilda omständigheter (Lipsky, 2010). Om utbudet kunde möta behoven och 

om detta var i balans menar Lipsky (2010) att det inte skulle finnas några problem men menar 

vidare att i gräsrotsbyråkraters arbete är alltid behovet större än myndigheternas utbud. För att 

ge ett försök till att lösa detta dilemma satsar man på att effektivisera arbetet genom resurser 

till detta men problemet kring utbudet går i de flesta fall inte att lösa (Lipsky, 2010).  

 

3.3 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att socialarbetaren är den som står i direkt 

kontakt med klienten och möter denne utifrån det uppdrag som organisationen har givit. 

Författarna fortsätter med att socialarbetaren å ena sidan möter klienten som människa till 

människa men att man har ett begränsat handlingsutrymme i relation till de ramar som 

organisationen har satt upp till det uppdrag som socialarbetaren har. Det är därmed 

socialarbetarens uppgift att matcha klientens behov med organisationens uppdrag så att det 

accepteras från båda parterna och det man har till förfogande för att uppnå detta är sin 

professionella kunskap och organisationens resurser (Svensson m.fl., 2008). Socialarbetarens 

handlingsutrymme påverkas på så vis av de ramar som organisationen har satt upp och vilka 

resurser som organisationen har att ge.  

 

Svensson m.fl. (2008) poängterar att man som socialarbetare har stor frihet i sitt arbete 

samtidigt som man är styrd av lagar, regler och riktlinjer och det handlingsutrymme man har 
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kan utnyttjas på många olika sätt. Handlingsutrymmet som socialarbetarna har innebär en 

möjlighet att välja hur man ska agera utifrån de ramar som organisationen har satt upp men 

det innebär även att ha en professionell kunskap och ställning så att de handlingar som görs är 

rimliga och meningsfulla. Svensson m.fl. (2008) menar att den kompetens man har möjliggör 

en påverkan av organisationens givna handlingsutrymme då man kan bedöma rimligheten i de 

val man förväntas göra. Författarna menar att om man ställs inför ett sådant dilemma även har 

fyra olika val. Antingen kan man följa organisationens riktlinjer utan att gå in i diskussion, 

eller så kan man arbeta inifrån för förändring genom att påtala problemet för chefer eller 

andra i organisationen. Man kan även arbeta utifrån för förändring genom opinionsbildning 

eller att väcka allmän debatt om fenomenet, eller slutligen gå runt problemet och hitta en 

lösning utanför reglerna och inte påtala problemet (Svensson m.fl., 2008).  

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska perspektiv och begrepp  

De teoretiska perspektiv och begrepp som har redogjorts för bygger på att de kan vara 

applicerbara i analysen av det insamlade materialet och för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Arbetet med ensamkommande flyktingbarn och de yrkesverksamma som 

hör därtill är en del av en organisation och påverkas därmed av organisatoriska 

förutsättningar. En förståelse kring organisationens uppbyggnad och strukturering kan därför 

vara av vikt för att i sin tur förstå på vilket sätt socialtjänstens möjligheter och hinder för att 

tillgodose de ensamkommande barnens behov påverkas av organisationen. Nyckelorden som 

kommer att användas i analysen av materialet är förändringsförmåga, effektivitet och 

legitimitet som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om då organisationen har ställts inför en 

utmaning i relation till det ökade inflödet av ensamkommande barn vilket har krävt 

förändringar. 

 

Begreppen gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme kan bidra till en ökad förståelse för hur 

socialarbetarna i studien ser på socialtjänstens arbete med de ensamkommande barnen och hur 

de upplever att de kan påverka arbetet i en organisation som styrs av regler och riktlinjer. 

Handlingsutrymmet är något som såväl möjliggörs och begränsas av organisationens ramar 

och regler och det kan därför vara till en fördel att knyta samman begreppet med 

organisationsteorin. Som nämns tidigare är byråkratiska organisationer uppdelade i 

ansvarsområden varpå de anställda är specialister inom. I denna studie är det 
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socialsekreterarna och cheferna som är experterna inom området ensamkommande barn och 

deras möjlighet att påverka kan därför vara relevant att få en förståelse för. 

 

I beskrivningen av en byråkratisk organisation – bland annat existensen av kontroll, en stark 

regelstyrning och en hierarkisk struktur där beslut fattas uppifrån och ner – kan begreppet 

handlingsutrymme eventuellt tänkas vara inaktuellt i ekvationen. Är det relevant att diskutera 

handlingsutrymme i en byråkratisk organisation som teoretiskt sett omfattas av en stark 

regelstyrning, kontroll och disciplin? Jag utgår ifrån att det i praktiken kan se annorlunda ut 

beroende på vilka möjligheter och ramar som organisation och ledningen lägger fram. Som 

nämns tidigare består organisationen av en detaljerad ansvarsfördelning där varje anställd är 

expert på sitt område och därför utgår jag ifrån att organisationen antingen mer eller mindre 

förlitar sig på gräsrotsbyråkraternas kompetens, vilket utgör handlingsutrymmets omfattning. 

 

4 Metod och metodologiska överväganden  

I detta kapitel kommer tillvägagångssätt för processen att presenteras och argumenteras för 

samt vilken forskningsstrategi som jag har valt att använda mig av. Inledningsvis kommer 

min vetenskapsteoretiska ansats att redogöras för samt datainsamlingsmetod och urval. Jag 

kommer även att argumentera kring för och nackdelar med den valda metoden. Vidare 

kommer en diskussion föras kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och 

redogöra för forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis kommer tillvägagångssätt att 

presenteras gällande genomförandet av datainsamling samt hur analysen av det insamlade 

materialet har sett ut.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Ambitionen i studien är att söka förståelse för vad socialtjänsten gör och vilka möjligheter de 

har för att tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens behov i enlighet med barnets bästa. 

Studien har på så vis ett hermeneutiskt perspektiv då utgångspunkten är att skapa en fördjupad 

förståelse (Thomassen, 2007). Förståelsen i sig är den kunskapsform som 

humanvetenskapliga ämnen präglas av då ambitionen är att få grepp om ett meningsinnehåll 

och för att uppnå förståelse så krävs det alltid en viss typ av tolkning (Thomassen, 2007). 

Denna tolkning innebär i detta fall att intervjuaren tolkar vad intervjupersonen säger och 
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tolkar det ännu en gång genom analys (Gobo, 2011). Den främsta anledningen till att studien 

grundas på ett hermeneutiskt perspektiv är just viljan att förstå snarare än att förklara och 

försöka finna en objektiv sanning.  

 

4.2 Kvalitativ ansats 

Då studiens syfte är att få en förståelse för vad socialtjänsten gör och vilka möjligheter de har 

för att tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens behov i enlighet med barnets bästa kan 

en kvalitativ metod vara lämplig för att få svar på frågeställningarna. Detta för att kvalitativ 

forskning lägger stor vikt vid individernas egna uppfattningar och tolkningar av den sociala 

verkligheten (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsmetod lämpar sig även för att 

undersöka sådant som inte är mätbart och för att få kunskap om processer i den sociala 

världen (Bryman, 2011). Kvalitativ metod är alltså att föredra om man är ute efter 

resonemang, argument och tankar och på så vis får man ett innehållsmässigt rikare material 

att arbeta med i analysen (Barmark & Djurfeldt, 2015). I relation till detta anser jag att den 

kvalitativa metoden är bäst lämpad för att uppnå studiens syfte. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att få svar på syftet och frågeställningarna som ligger till grund för studien är 

datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer. Detta för att jag anser att intervjuer med 

personer som är berörda och aktuella i frågan kan bidra med fördelaktig information i 

anknytning till de frågeställningar som redogjorts för och därmed bidra till en ökad förståelse. 

Kvalitativa intervjuer är en metod som möjliggör detaljerade och fylliga svar (Bryman, 2011) 

vilket även är en anledning till att jag ser kvalitativa intervjuer som en fördelaktig 

datainsamlingsmetod i studien. Karaktäristiskt för semistrukturerade intervjuer är att man har 

en färdig intervjuguide men att frågorna är öppet formulerade, vilket möjliggör förekomsten 

av följdfrågor och att gå in djupare på teman som kan vara av betydelse för studien (Bryman, 

2011).  

 

Trots att jag har kommit fram till att kvalitativa semistrukturerade intervjuer är den mest 

fördelaktiga för att få svar på frågeställningarna så finns det även en del nackdelar med 

metoden. Som användare av metoden är det viktigt att vara medveten om att det som 

framkommer i intervjun bygger på deltagarens subjektiva upplevelser och ingen absolut 
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sanning (Miller & Glassner, 2011). Detta anser jag däremot inte skada studiens utfall då mitt 

förhållningssätt är att få en förståelse för socialtjänstens arbete och möjligheter för att 

tillgodose de ensamkommande barnens behov i enlighet med barnets bästa, inte att dra några 

generella slutsatser.  

 

4.4 Urval 

Nedan kommer studiens urval att presenteras, såväl val av intervjupersoner som val av 

kommuner och även argument kring varför dessa urval har gjorts.  

 

4.4.1 Val av intervjupersoner 

Min intention var att intervjua de professioner som kan antas vara starkt involverade i frågan 

om arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen på ett övergripande plan och som är väl 

införstådda i den egna kommunens arbete med målgruppen. Min ambition var att vända mig 

till två professioner där tre av intervjuerna skulle ske med chefer inom området som kan antas 

ha ett helhetsperspektiv över såväl verkställighet (HVB-hem, familjehem eller annan typ av 

boendeform) som utredning (socialsekreterarnas arbete). Vidare var ambitionen att tre av 

intervjuerna skulle vara med socialsekreterare inom området då jag av egen erfarenhet vet att 

socialsekreterare är involverade i både barnens situation och behov.  

 

Målet med mitt urval var att skapa en överrensstämmelse mellan forskningsfrågan och 

urvalsgruppen för att få svar på mina frågeställningar och denna strategi kallas för ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011). Att jag har egen erfarenhet av det arbete som 

socialsekreterare bedriver med ensamkommande flyktingbarn innebär att jag har en form av 

förförståelse kring ämnet. Detta anser jag inte påverka utfallet av att ha socialsekreterare med 

i studien, främst för att jag ser min förståelse kring tänkbara svårigheter i arbetet som en 

bidragande faktor till en öppenhet från min sida som intervjuare. En konsekvens av min 

förförståelse skulle eventuellt kunnat vara att jag tar saker för givet kring arbetet och kring 

begrepp som används i studien. Jag har däremot gått bortom den kommun som jag själv 

verkar inom och har en medvetenhet kring att arbetet såväl stort som smått kan skilja sig åt i 

olika kommuner. 
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4.4.2 Val av kommuner 

Intentionen var att två intervjuer med de två olika befattningarna ska skulle i varje kommun 

och jag vände mig därför till tre olika kommuner som är närliggande min boendekommun. 

Jag ville inkludera så många kommuner som möjligt och samtidigt uppnå ett 

helhetsperspektiv genom att vända mig till två professioner på grund av de påverkande 

faktorerna i form av rätt intervjupersoner och i tillräcklig omfattning för att uppnå validitet 

(jfr. Jönsson, 2010). Då kommunerna av tids- och forskningsekonomiska skäl behövde vara 

relativt närliggande min boendekommun var jag medveten om att det kunde bli problematiskt 

då den geografiska aspekten inte lämnade mycket utrymme för risken att kommunerna 

tackade nej till medverkan. Att jag var relativt öppen i urvalet kring intervjupersoner kunde 

däremot öka sannolikheten till att det var genomförbart.  

 

4.5 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Resultatets trovärdighet i studien bedöms utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Med validitet menas att man mäter det som man avser att mäta och använder en lämplig 

metod för att uppnå sannolika resultat (Bryman, 2011). Reliabilitet innebär att studien ska 

kunna upprepas och även då uppnå samma resultat och är därmed en fråga om pålitlighet. 

Generaliserbarhet i sin tur innebär att man genom studiens empiri kan dra slutsatser kring 

andra grupper än de som undersökts (Bryman, 2011). För att beakta dessa begrepp krävs det 

en beskrivning av tillvägagångssätt för undersökningen för att öka dess trovärdighet.  

 

För att studien ska uppnå validitet måste syfte och frågeställningar följas. För att mäta det som 

avses att mätas i studien har valet av intervjupersoner gjorts med omtanke kring erfarenhet 

och kunskap kring frågan för att resultatet ska vara sannolikt. Socialsekreterare och chefer 

inom området antas besitta den kunskap som krävs för att uppfylla studiens syfte och 

frågeställningar och förväntas kunna bidra till en ökad förståelse. Att använda 

semistrukturerade intervjuer kan stärka validiteten genom att intervjuns områden är styrda och 

därmed kommer att beröras under data insamlingen, samtidigt som intervjupersonerna har 

möjlighet att styra in på områden som kan vara av betydelse för studien. 

 

Genom tydlighet kring tillvägagångssätt för hela processen stärks reliabiliteten i den 

bemärkelsen att det möjliggör en upprepning av undersökningen. Därför har processen 
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noggrant beskrivits i form av urval för både kommuner och intervjupersoner, hur analysen har 

genomförts med det insamlade materialet och intervjuguiden har bifogats (se bilaga 2) för att 

visa vilka teman och frågor som var vägledande i intervjuerna. Sannolikheten till att en 

upprepad studie skulle generera i samma resultat går däremot inte att garantera då det är en 

kvalitativ studie som till viss del styrs av personliga erfarenheter och egenskaper hos 

intervjupersonerna. Socialtjänstens förutsättningar kring arbetet med de ensamkommande 

barnen kan även skilja sig från kommun till kommun och resultatet kan därför skilja sig 

beroende på vilken kommun man undersöker. Detta har däremot beaktats inför studiens 

genomförande och därför har avsikten varit att två intervjuer ska ske i samma kommun, med 

en chef och en socialsekreterare för att få ett helhetsperspektiv. För att öka studiens 

generaliserbarhet har flertalet kommuner inkluderats i studien och även en variation på 

befattningar. Genom att applicera valda teorier på det insamlade materialet lyfts resultatet till 

ett mer övergripande plan vilket ökar studiens generaliserbarhet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) redogör för fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är dessa fyra principer som 

jag har utgått från i mina etiska överväganden i studien. Dessa principer innebär att de som 

medverkar i studien ska informeras om studiens syfte och dess genomförande och de ska även 

lämna sitt samtycke. Informationskravet kommer att uppfyllas genom att i första instans 

informera om studien där syfte och genomförande tydligt framgår. Samtyckeskravet kommer 

särskilt att beaktas genom att inhämta samtycke från alla som ska medverka i studien och de 

kommer även informeras om att de när som helt under undersökningens gång har rätt att dra 

tillbaka sitt samtycke. Vidare innebär konfidentialitetskravet att de uppgifter som samlas in 

under studien ska skydda deltagarnas identitet och behandlas med konfidentialitet. För att 

uppfylla kravet kommer det inte framgå i studien vilka kommuner som medverkar eller namn 

på de intervjupersoner som deltar. Då chefspositionerna inom ensamkommande barn är 

bristfälliga rent kvantitetsmässigt i varje kommun går det inte att utlova anonymitet till 

individerna om kommunernas namn förekommer i studien. Nyttjandekravet innebär att det 

som samlas in under undersökningen gällande enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål, uppgifterna som samlas in under studien kommer därför endast att 

användas för att uppnå studiens syfte.  
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4.7 Tillvägagångssätt 

Nedan följer en beskrivning om hur jag har gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet samt hur materialet har bearbetats och analyserats.  

 

4.7.1 Genomförande av datainsamling 

För att få tag på intervjupersoner mailade jag i första instans till cheferna, som var omkring 

tre stycken till antalet, i tre olika kommuner och därmed tre olika socialtjänster för att lämna 

informationsbrev (se bilaga 3) om min studie. Anledningen till att jag valt att maila i första 

hand är för att de skulle få möjlighet att läsa igenom informationsbrevet och få betänketid till 

om de vill och har möjlighet till att medverka i min studie. Vidare skedde intervjuerna på 

respektives arbetsplats och efter godkännande av från intervjupersonerna spelades varje 

intervju in. Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) som lämnade 

möjlighet till intervjupersonen att gå in på områden som denne eventuellt ansåg vara 

betydelsefulla.  

 

4.7.2 Bearbetning och analys 

Varje intervju som har gjorts i studien spelades in och transkriberades därefter i sin helhet. 

När alla intervjuer var transkriberade läste jag igenom varje intervju och utläste då vissa 

teman som var förekommande i alla intervjuer och dessa teman valdes med koppling till syfte 

och frågeställningar. De teman som utlästes från det insamlade materialet var 

socialtjänsternas organisatoriska förutsättningar, socialtjänsternas arbete för att tillgodose 

behoven och barnets bästa. Tematiseringen gjordes med hjälp av överstrykningspennor i olika 

färger för att få struktur på när intervjupersonerna berörde ett visst tema. Då det visade sig bli 

ett omfattande material som berörde olika faktorer men som föll under socialtjänsternas 

organisatoriska förutsättningar kategoriserades det i sin tur i relation till valda teorier och 

analyserades efter förändringsförmåga, effektivitet, legitimitet och BBIC som 

utredningsmodell.  

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer det insamlade materialet att redogöras för. Resultatet kommer att 

analyseras med hjälp av valda teorier och begrepp och även ställas i relation till tidigare 
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forskning. Avsnittet kommer att vara uppdelat efter valda teman som är relevanta utifrån det 

empiriska materialet som har samlats in och som är av relevans för studien. Dessa teman är: 

Socialtjänsternas organisatoriska förutsättningar, Socialtjänstens arbete för att tillgodose 

behoven och Barnets bästa. Då de tre olika kommunerna och sex olika personerna som har 

medverkat i studien ska vara anonyma så kommer kommunerna att benämnas som kommun 

A, kommun B och kommun C. Citat av det som intervjupersonerna har sagt markeras med 

indrag i texten och då vissa citat inte är utskrivna i sin helhet förekommer tecknet /…/ i de fall 

som intervjupersonen har uttalat sig före eller efter citatet. Tecknet (…) används när citatet 

ska göras mer sammanhängande om det finns ord inom citatet som har tagits bort. 

 

5.1 Socialtjänsternas organisatoriska förutsättningar 

I denna del kommer socialtjänsternas organisatoriska förutsättningar att redogöras för i 

enlighet med begrepp från organisationsteorin som nämns tidigare. Dessa är 

förändringsförmåga, effektivitet och legitimitet som Bruzelius och Skärvad (2011) menar att 

en organisation bör förhålla sig till när den förändras och utvecklas. Dessa faktorer anses vara 

relevanta att analysera i förhållande till syfte och frågeställningar då socialtjänsten har stått 

inför förändring och utveckling för att kunna tillgodose de ensamkommande barnens behov. 

 

5.1.1 Förändringsförmåga 

När en organisation står inför förändringar som en kraftigt ökad andel ensamkommande 

flyktingbarn ger upphov till kan det vara aktuellt att se till organisationens 

förändringsförmåga som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om. Förändringsförmåga är då 

en fråga om organisationen håller för förändring eller om den fallerar. De sex intervjupersoner 

som medverkar i studien lyfter allihop det faktum att det var ett starkt inflöde av 

ensamkommande barn till kommunerna under hösten och vintern i 2015. Av resultatet 

framkommer även att socialtjänsterna i de tre olika kommunerna har haft olika förutsättningar 

och beredskap till att möta den förändring som på grund av det stora inflödet av 

ensamkommande barn blev aktuell i organisationen. Samtliga socialsekreterare och chefer 

poängterar även att arbetsbelastningen på socialsekreterarna har varit hög på grund av det 

höga antalet ärenden som uppstod. Verksamhetschefen i kommun A berättar att de har haft ett 

system där de har fått bemanna utifrån inflödet och antal ärenden men poängterar att 

rekrytering av socialsekreterare har varit svår då det finns en brist på kvalificerade sökande. 

Socialsekreteraren som jobbar i en mottagningsenhet i samma kommun berättar att hon 
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tidigare arbetade i mottagningsenheten på barn och familj men att det blev en renodlad 

mottagningsenhet för ensamkommande barn i oktober 2015 då behovet av detta fanns.  

 

Enhetschefen i kommun B berättar att det till en början fanns en socialsekreterare som 

arbetade med endast ensamkommande barn och att de nu är uppe i tio socialsekreterare som 

arbetar med utredning och uppföljning. Med det höga antalet ensamkommande barn som blev 

anvisade till kommunen var det till en början svårt att hinna med men även i denna kommun 

har man fått lov att rekrytera löpande och enhetschefen menar att de därför har kunnat hantera 

det stora antalet ärenden.  

 

/…/ Sen har alla fått jobba jätte mycket mer än man skulle. Som socialsekreterare kanske man ska ha 

20 ärenden men har fått gå upp i 40-50 och gjort de nödvändigaste sakerna /…/ (Enhetschef kommun 

B) 

 

Arbetsbelastningen på handläggarna har därmed varit hög och att rekrytera socialsekreterare 

har av resultatet visats vara ett behov i samtliga medverkande kommuner. Verksamhetschefen 

i kommun C berättar att det inte har funnits tillräckligt med socialsekreterare i relation till 

antal ärenden och att det heller inte är tillräckligt i dagsläget. Man arbetar för att utöka 

tjänsterna då handläggarna har för många ärenden på sina tjänster men en svårighet med att 

förändra denna situation har främst varit att man konkurrerar med andra kommuner i 

närområdet. Angående den tidsmässiga aspekten i att få till en förändring menar 

verksamhetschefen i kommun A att när det rör sig om ett nytt område som detta så får man 

vara beredd på att det tar tid. 

 

/…/ Jag brukar säga det till min personal att organisatoriskt så är vi bara ett spädbarn, vi har precis 

börjat. Vi har inte fyllt ett år ännu, man kan inte förvänta sig att organisationen ska kunna allting utan 

vi måste ge oss själva tid att lära oss nya saker, att hitta våra lösningar. (Verksamhetschef kommun A) 

 

Socialsekreteraren i kommun A talar om att man jobbar aktivt för att hitta lösningar men att 

det är svårt när man jobbar i en politiskt styrd organisation. En utmaning ligger då i att man 

som socialsekreterare kan ha en uppfattning och idé som man vill få igenom men att 

politikerna kan ha en annan.  
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/…/ Jag som individ och som individ i min profession är väldigt mycket för att jag gör det jag anser 

rätt – sen tar jag diskussionen om det kommer tillbaka, att sådär skulle du inte göra. Liksom man 

måste vara lite modig, man får inte vara så feg för politikerna är inte tjänstemän – de är politiker. 

(Socialsekreterare kommun A) 

 

För att kunna tillgodose de ensamkommande barnens behov har en viktig aspekt varit att 

förändra personalstyrkan, något som har varit mer eller mindre genomförbart i kommunerna. 

En faktor som Bruzelius och Skärvad (2011) menar att en organisation bör förhålla sig till när 

den utformas, förändras och utvecklas är förändringsförmåga. Att kommunerna har haft 

möjlighet att rekrytera utifrån inflöde och arbetsbelastning har därför varit av vikt i den 

förändring som organisationen har gått igenom och en viktig aspekt i just förändringsförmåga 

menar Bruzelius och Skärvad (2011) är att organisationen kan utveckla och utöka sina 

tjänster. Enligt tidigare forskning har Sverige varit ambitiösa i planeringen och organiseringen 

i mottagandet av de ensamkommande barnen och en viktig aspekt har varit just inskaffandet 

av en omfattande omsättning av personal (Gustafsson, 2015). Av resultatet framkommer att 

det har funnits vissa svårigheter med detta på grund av bristen på kvalificerade sökanden men 

möjlighet att bemanna utifrån inflöde har ändå funnits. 

 

Vidare skriver Bruzelius och Skärvad (2011) angående förändringsförmåga att så som 

organisationen till en början var utformad till utifrån givna strukturer kan ha varit funktionellt 

men fallerar när organisationen ställs inför nya utmaningar. I kommun A fanns det sedan 

tidigare en mottagningsenhet för barn och familj men som efter behov förändrades till en 

renodlad mottagningsenhet för ensamkommande. Organisationen har då utvecklat en av de 

tjänster som fanns och som man visste var funktionell och anpassat det efter en annan 

målgrupp.  

 

Som framkommer av resultatet är det en svårighet att arbeta efter lösningar i en politiskt styrd 

organisation. Socialtjänsten utgör en byråkratisk organisation som är hierarkiskt uppbyggd 

där beslut fattas uppifrån och ner (jfr. Wolvén, 2000) där man i detta fall måste vända sig till 

politikerna. Socialsekreteraren använder sig däremot av en strategi för att få till igenom det 

man som profession anser vara rätt och det är att vara modig då politikerna inte är tjänstemän. 

Denna strategi kan liknas med en av de fyra strategier som Svensson m.fl. (2008) skriver om i 

relation till hur man kan välja att utöva sitt handlingsutrymme. I detta fall arbetar 
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socialsekreteraren inifrån för att uppnå förändring genom att försöka påverka politikerna med 

sin kunskap och kompetens i ryggen. Socialsekreteraren poängterar även att politikerna inte är 

tjänstemän och som Wolvén (2000) skriver är varje anställd expert inom sitt område i en 

byråkratisk organisation och enligt Svensson m.fl. (2008) så kan den kompetens man har i sitt 

yrke möjliggöra ett ökat handlingsutrymme då man kan bedöma rimligheten i de val man 

förväntas göra. Det faktum att varje anställd är en expert inom sitt område i en byråkratisk 

organisation som styrs av kontroll och disciplin kan vara en nyckel till ett ökat 

handlingsutrymme. Socialsekreteraren i detta fall använder även en annan av de fyra strategier 

som Svensson m.fl. (2008) redogör för då hon gör det hon anser rätt och tar sedan eventuella 

konsekvenser, vilket innebär att hitta en lösning utanför reglerna och inte påtala problemet.  

 

Sammanfattningsvis bidrar förändringar på organisationsnivå till problem när det gäller 

arbetsmängd, rekrytering och i långsam förändringstakt. Handlingsutrymme i att förändra 

situationen består i att som chef arbeta aktivt för att utöka tjänsterna och som socialsekreterare 

används strategier för att få igenom förändringar. Dels att arbeta inifrån för förändring 

gentemot beslutsfattande politiker samt att göra det man anser rätt utanför reglerna och inte 

påtala problemet. 

 

5.2.2 Effektivitet 

Situationen som kommunerna har stått inför har såväl krävt förändringar som snabba sådana 

då läget var akut för att tillgodose barnens behov, vilket blir en fråga om organisationens 

effektivitet i arbetet som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om. Av resultatet framkommer 

att ett bra samarbete med andra aktörer som kretsar kring barnen är av vikt i arbetet med att 

tillgodose barnens behov. Socialsekreteraren i kommun A berättar att en viktig resurs för att 

tillgodose barnens behov är just ett tätt samarbete med andra aktörer och ger exempel på BUP 

(barn- och ungdomspsykiatri), vårdcentral och skola så att de är beredda att möta eventuella 

problem. Detta samarbete har enligt socialsekreteraren inte varit så effektivt på grund av en 

lång väntetid överallt men att det har effektiviserats genom en inofficiell samverkan med 

vissa individer som har betydande poster i organisationerna. Angående samverkan med BUP 

berättar både socialsekreteraren i kommun B och verksamhetschefen i kommun A att det har 

varit bristfälligt.  
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/…/ i vissa fall så har vi kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och där skulle jag önska att vi hade 

ett bättre samarbete för att veta hur de gör sina bedömningar och vad vi kan förvänta oss /…/ 

(Socialsekreterare kommun B) 

 

Enligt enhetschefen i kommun B beror det främst på att det inte har behövts men när allt i 

dagsläget har blivit i en större skala finns det behov av samverkan med BUP för att tillgodose 

behovet av en sådan insats hos de barn som mår psykiskt dåligt. En annan viktig 

samarbetspartner i arbetet med att tillgodose barnens behov är enligt flera intervjupersoner de 

gode männen. Socialsekreteraren i kommun C menar att effektiviteten i samarbetet däremot är 

beroende på den gode mannens engagemang.  

 

/…/ Det är ju så att det är ett frågetecken, tror jag i fler kommuner än här, om vad den gode mannens 

uppgift är. Olika gode män är olika engagerade, en del gör verkligen precis allt och lite till och andra 

kanske inte gör det /…/ (Socialsekreterare kommun C) 

 

En svårighet ligger enligt socialsekreteraren därmed både i graden av engagemang från den 

gode mannens sida och i ett frågetecken kring den gode mannens faktiska uppgift. Oklarheter 

kring olika aktörers ansvarsfördelning är enligt verksamhetschefen i kommun A ett vanligt 

förekommande när man ställs inför nya situationer och måste fråga sig vem som ska göra vad. 

En annan viktig part som socialsekreteraren i kommun B berättar att man har en bra 

samverkan med i arbetet med att tillgodose behoven är personalen på boendena. Enligt 

enhetschefen i samma kommun är det även boendena som samverkar mest med skolan, en 

organisering som enligt enhetschefen fungerar bra då det är de som är närmast barnet.  

 

Angående effektivitet i arbetet med att tillgodose barnens behov har två kommuner inte 

lyckats utreda behoven inom tidsramen som enligt Socialtjänstlagen är fyra månader (11 kap 

2 § 2 st, SoL). I kommun B berättar enhetschefen att de konstant sedan det höga inflödet har 

legat under i bemanningen men att de ändå har lyckats hålla kraven av olika anledningar. 

 

/…/ jag tror att vi har väldigt bra boenden också, kompetent personal på boendena som också gör att 

placeringarna håller. Det blir inte svårigheter i placeringarna så då blir det inte så mycket att jobba 

med för socialsekreterarna. Det blir inte att jobba i motvind utan att jobba i medvind. (Enhetschef 

kommun B) 
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En möjliggörande faktor för att hålla kraven i utredningarna har enligt chefen varit kompetent 

personal och bra boenden. Verksamhetschefen i kommun A nämner en annan möjliggörande 

faktor för att effektivisera arbetet.  

 

Jag har ägnat enormt mycket av min arbetstid åt att bara förklara situationen för beslutsfattare, ge 

räkneexempel, ekonomi, för att understryka att gör vi såhär så kommer detta att hända och gör vi inte 

det så kommer detta att hända – vara tydlig med det (…) Vill man ha snabba beslut så måste man prata 

pengar. (Verksamhetschef kommun A) 

 

Som framkommer av tidigare forskning så är det ett komplicerat nät av aktörer som cirkulerar 

kring varje barn (Gustafsson, 2015) och enligt resultatet har samverkan med dessa aktörer en 

stor roll i arbetet för att tillgodose barnens behov. I Backlunds m.fl. (2010) studie framställs 

personal på boenden som en viktig resurs och det framkommer även att man av den 

anledningen har utvecklat ett arbetssätt där det ligger mycket ansvar på insatserna. Denna 

strategi är av vad som framkommer av resultatet tydlig i en av kommunerna där man har 

organiserat det på ett sätt där boendena har den främsta samverkan med skolorna. Det är av 

resultatet även tydligt att en möjliggörande faktor till att utredningarna har kunnat ske inom 

tidsramen på grund av att socialsekreterarna har avlastats genom kompetent personal på 

boendena då placeringarna av den anledningen har varit hållbara. Hessle (2009) skriver om 

brister som tidigare förekommit i insatser och placeringar av de ensamkommande barnen och 

av resultatet framkommer att kvalitén i insatserna är en möjliggörande faktor för såväl 

effektivitet i arbetet som att tillgodose barnens behov.  

 

Hessle (2009) skriver i sin avhandling att förändringarna som skett i mottagningssystemet var 

avsett att förtydliga de olika myndigheternas uppdrag, något som det enligt resultatet trots allt 

finns brister i då det uppstår oklarheter i vem som ska göra vad när nya situationer uppstår. 

Förtydligandet i myndigheternas och de olika aktörernas uppdrag och ansvar som Hessle 

(2009) skriver om kan enligt resultatet därför antas vara bristfälligt. Vidare belyser Hessle 

(2009) i sin avhandling att det ställs höga krav på samverkan mellan de aktörer som rör sig 

runt varje ensamkommande barn. Trots krav på samverkan mellan viktiga myndigheter visar 

resultatet att samverkan med hälsovård och i synnerhet BUP ha varit undermålig. 
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Effektivitet är en av de tre faktorer som Bruzelius och Skärvad (2011) redogör för som en 

organisation bör förhålla sig till när den förändras och utvecklas. Vidare skriver författarna att 

effektivitet innebär att organisationen har ett visst syfte att arbeta efter och för att uppfylla 

sina mål måste organisationen vara effektiv vid beslutsfattande och vidtagande av åtgärder. 

En nackdel med en byråkratisk struktur som Wolvén (2000) skriver om är att organisationen 

riskerar att vara ineffektiv vid kriser som kräver snabba beslut. Som framkommer i resultatet 

har verksamhetschefen i kommun A som strategi att lägga fram räkneexempel när denne vill 

få igenom beslut så snabbt som möjligt och ägnar därför mycket arbetstid åt just det för att 

effektivisera beslutsfattandet och därmed även vidtagandet av åtgärder. Effektiviteten i 

vidtagandet av åtgärder och beslutsfattande som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om har 

däremot varit bristfällig i det faktum att kommun A och C inte har haft möjlighet att utreda 

barnens behov inom tidsramen under den mest belastade perioden, allteftersom har man 

däremot arbetat för att utöka bemanningen. 

 

Sammanfattningsvis har effektiviteten i organiseringen av arbetet med de ensamkommande 

brister i exempelvis samarbetet med BUP och frågetecken kring gode män då det gäller 

ansvar, engagemang och effektivitet. Effektiviteten kan även drabbas av det faktum att 

ansvarsfördelningen kan vara svår när man ställs inför nya situationer. Utredningar har inte 

hållit tidsramen i kommun A och C och organisationen visar sig därför ha varit ineffektiv vid 

en krissituation.  

 

5.1.3 Legitimitet 

Den sista faktorn som Bruzelius och Skärvad (2011) tar upp när en organisation förändras och 

utvecklas är legitimitet för organisationen. För att uppnå den förändring som har varit tvungen 

att ske i organisationen för att kunna tillgodose barnens behov har det legat mycket på 

socialsekreterarna som har drabbats hårt av arbetsbelastningen som varit. Som nämns ovan 

berättar enhetschefen i kommun B att socialsekreterarna fick närmre det dubbla antalet 

ärenden än vad som är optimalt - för att klara av situationen och hålla kraven på 

utredningarna. Enligt socialsekreteraren i samma kommun klarade man dels av detta på grund 

av prioriteringskraven från högre uppsatta chefer men också tack vare handläggarna själva. 

 

/…/ sen så tycker jag att det handlar om oss handläggare också. Att vi faktiskt genomförde den stora 

inströmningen som vi hade och att vi hade så många ärenden. Och det kan man fråga sig varför man 
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gjorde, egentligen, när det handlar om ens egen hälsa och stress (…) Jag och mina kollegor jobbade ju 

över väldigt mycket när det var som det var och det var väldigt stressade perioder – för att hinna med. 

(Socialsekreterare kommun B) 

 

/…/ ju mer belastad jag är som handläggare, skulle jag ju säga att desto mindre handlingsutrymme får 

jag för att jag inte har samma utrymme i mitt jobb och kan inte ägna lika mycket tid som jag behöver i 

enskilda ärenden. (Socialsekreterare kommun B) 

 

Enhetschefen i kommunen berättar att mycket av framgången beror på att medarbetarna har 

varit engagerade, tyckt att jobbet är roligt och ständigt velat utveckla arbetet. I kommun A 

arbetar man aktivt för att jobba om kommunens riktlinjer för barn och familj för att anpassa 

dem mer till de ensamkommande barnen och detta menar socialsekreteraren i samma 

kommun är en stor möjlighet att få påverka i arbetet.  

 

/…/ eftersom vi är så nya så har vi inte fastställt alla rutiner och riktlinjer ännu så vi har väldigt stor 

makt att påverka dem och vara med i framtagandet av dem. Och då får vi ju väldigt mycket 

handlingsutrymme eftersom det finns inget nedskrivet ännu (…) Det känns ändå kul, det var det som 

lockade mig att börja jobba här där det var nytt och man får bygga upp. (Socialsekreterare kommun A) 

 

Socialsekreterarnas engagemang och vilja att utveckla verksamheten har därmed varit en stor 

del i arbetet som i slutändan möjliggör att barnens behov blir tillgodosedda. Att 

socialsekreterarna har tagit sig an den höga arbetsbelastningen i kommun B för att utreda i tid 

är något som socialsekreteraren ifrågasätter när det handlar om deras egen hälsa och 

stressnivå vilket å ena sidan kan tolkas efter medarbetarnas legitimitet för organisationen. 

Legitimitet är den tredje och sista faktorn som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver om för 

att organisationen ska förändras och utvecklas på ett bra sätt. Med legitimitet menas att 

upprätthålla förtroendet för organisationen och är en bidragande faktor till att engagemanget 

och viljan att utveckla upprätthålls (Bruzelius & Skärad, 2011). Varför socialsekreterarna tog 

sin an den höga arbetsbelastningen kan dels tolkas som legitimitet för organisationen och 

ledningen då engagemanget för att få arbetet att gå i land var starkt. Samtidigt kan den höga 

belastningen antas minska legitimiteten och förtroendet för organisationen då de var 

underbemannade i relation till antal ärenden som upplevs rimligt enligt enhetschefen i 

kommun B.  
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Som Svensson m.fl. (2008) skriver så är socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsat 

efter organisationens regler och riktlinjer och av resultatet framkommer att socialsekreterarna 

i en kommun har stor makt att påverka riktlinjerna då dessa inte är fastställda ännu. Detta kan 

vara en bidragande faktor till att legitimiteten för organisationen upprätthålls och stärks vilket 

enligt Bruzelius och Skärvad (2011) är en viktig faktor när det kommer till utveckling och 

förändring. Även Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver om hur konkreta strategier för att nå 

målen kan motivera medarbetarna till att engagera sig i arbetet vilket involveringen i 

framtagandet av riktlinjer visar sig göra av resultatet. 

 

Samtidigt som det finns faktorer som ökar legitimiteten i relation till handlingsutrymmet i 

framtagandet av riktlinjer i arbetet så finns det en risk att legitimiteten minskas när ett stort 

ansvar och överbelastning hamnar på socialsekreterarna. Som framkommer av resultatet kan 

handlingsutrymmet även minskas ju högre arbetsbelastningen är och i den givna situationen 

kan socialsekreterarnas handlingsutrymme ha varit snävt. Socialsekretaren i kommun B 

framhåller även att man får mindre handlingsutrymme i varje enskilt ärende vilket kan 

påverka arbetet med att tillgodose varje barns individuella behov.  

 

5.1.4 BBIC som utredningsmodell 

En stor del av arbetet med att tillgodose barnens behov ligger i hur man utreder barnens 

behov och av resultatet framkommer att samtliga kommuner använder sig av BBIC som 

utredningsmodell. Det råder däremot delade meningar kring modellens användbarhet och 

anpassning i relation till ensamkommande barn som målgrupp. Cheferna i studien är mer 

positivt inställda till modellen som helhet än vad socialsekreterarna i studien är.  

 

Jag ser BBIC som ett verktyg, alltså man får med sig en struktur och bitar som man inte får missa. Så 

jag tycker nog att det är en tillgång och det är en rättssäkerhetsaspekt i BBIC också, att det blir inte 

upp till enskild handläggare helt och hållet /…/ (Enhetschef kommun B) 

 

Verksamhetschefen i kommun A anser att BBIC fungerar bra i den bemärkelsen att det ger en 

ram att förhålla sig till så att man inte missar viktiga saker. Även verksamhetschefen i 

kommun C ser användandet av BBIC som en tillgång då det ger upphov till en likartad 

handläggning av alla barn. Socialsekreteraren i samma kommun har däremot en annan åsikt.  
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Jag tycker det finns stora problem. (…) den gamla BBIC tycker jag är anpassad till att placera ett 

”svenskt” barn (…) men det funkar inte alltid när det kommer till ensamkommande barn. Då ställer 

man frågor utefter de här behovsområdena och det kanske inte är helt relevant alltid /…/ 

(Socialsekreterare kommun C) 

 

För att underlätta arbetet med en modell som uppfattas bestå av omfattande behovsområden 

som inte alltid är relevanta när det kommer till ensamkommande barn förklarar 

socialsekreteraren i kommun C att denne plockar ut delar som är mer relevanta. Att 

användningen av BBIC är flexibel i den bemärkelsen att man som socialsekreterare kan 

använda sig av relevanta delar är något som socialsekreteraren i kommun A poängterar och 

menar att det finns väldigt många underrubriker men att man inte behöver använda alla. En av 

de delar som upplevs vara minst aktuell i utredningen av ensamkommande barn är 

föräldrarnas förmåga.  

 

I resultatet framkommer att flertalet av intervjupersonerna anser att BBIC som modell inte är 

anpassat fullt ut till att utreda ensamkommande barns behov. Man måste utgå mycket från 

barnets egna ord och angående detta skriver Backlund m.fl. (2014, s. 36) att ”Socialtjänsten 

väntas gå från att arbeta för barnet till att arbeta med barnet för att nå det resultat som är det 

bästa för individen”. Enligt cheferna i studien utgör BBIC däremot en bra ram att förhålla sig 

för att inte missa viktiga områden, att det bidrar till likvärdiga bedömningar och att det är en 

rättssäkerhetsaspekt. Målet med BBIC är att tillhandahålla en enhetlig struktur för 

handläggning , genomförande och uppföljning (Socialstyrelsen, 2015). Användandet av BBIC 

kan ses som ett av de styrdokument och regler som en byråkratisk organisation har angående 

på vilket sätt arbetet ska utföras som Wolvén (2000) skriver om. Som främst 

socialsekreterarna i studien uttrycker plockar man däremot ut delar från BBIC där man som 

enskild handläggare väljer vilka delar som är relevanta i arbetet med ensamkommande barn. 

Den enhetliga strukturen som BBIC bidrar med kan på så vis gå förlorad i arbetet med att 

utreda de ensamkommande barnens behov. Den kontroll som en byråkrati kännetecknas av 

(jfr. Wolvén, 2000) kan även gå förlorad då mycket enligt resultatet är upp till var och en som 

handlägger ärendena. 
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5.2 Socialtjänsternas arbete för att tillgodose behoven 

I denna del kommer socialtjänsternas arbete med att tillgodose barnens behov att presenteras, 

även vad de gör för att tillgodose behoven samt möjligheter och svårigheter med detta. Det 

som samtliga intervjupersoner främst poängterar i relation till att kunna tillgodose barnens 

behov är en tillräcklig åtkomst till boendeplatser i form av HVB-hem, jourhem och 

familjehem. Av resultatet framkommer att främst två av de medverkande kommunerna har 

haft svårigheter med att tillgodose behovet av boendeformer, då det har funnits brist på platser 

på HVB-hem och utredda familjehem.  

 

/…/ Vi har gått igenom vår skärseld på hösten och vintern, då fanns det ju absolut inte tillräckligt med 

resurser, varken boendeplatser eller SiS-institutioner eller utredare eller vad som helst. Då hade vi brist 

på allt skulle jag vilja säga när vi hade så stort inflöde /…/ (Verksamhetschef kommun A) 

 

Verksamhetschefen i kommun C påtalar samma problem, i synnerhet då man endast har två 

dagar på sig att hitta ett boende. Socialsekreteraren i samma kommun berättar att man 

använder sig av konsulentstödda familjehem och att en svårighet med det är att det inte finns 

någon garanti för kvalitén på dessa konsulenter. Däremot finns det nu en 

familjehemssekreterare som bara arbetar med att utreda kommunens familjehem vilket 

intervjupersonen anser stärka kvalitén. Även verksamhetschefen i kommun A talar om att en 

lösning som man arbetar aktivt med är att rekrytera egna familjehem i kommunen för att 

slippa köpa konsulentstödda familjehem. 

 

Enhetschefen i kommun B anser däremot att de har haft någorlunda bra förutsättningar till att 

tillgodose behoven av boenden. Chefen berättar att de har legat efter med mycket på grund av 

det stora antalet barn som oväntat blev anvisade till kommunen, då de hade en plan för att ta 

emot 32 barn under 2015, en siffra som istället blev 300. Enhetschefen ser ändå positivt på 

kommunens framgång i att ha ordnat fram HVB-hem och menar att de har haft bra 

förutsättningar. Denna kommun är även den enda av de medverkande som berättar att de 

endast i ett fåtal fall har behövt gå utanför den egna kommunen för att tillgodose behovet av 

boende. I fråga om placeringar är alla socialsekreterarna överens om att man på grund av en 

stor informationsbrist om barnet inte vet om behoven kan tillgodoses på ett HVB-hem eller i 

ett familjehem, men att man måste göra en placering ändå och därför kan det bli aktuellt med 
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omplaceringar. Socialsekreteraren i samma kommun berättar däremot om hur man försökt 

lösa detta problem. 

 

Nu har vi omorganiserat ett av våra HVB-hem och gjort det till ett så kallat ”utredningshem”. Och då 

är tanken att man ska bo där i 4 månader och då blir det väldigt konkret för ungdomen också att ”du 

bor här i 4 månader och sen ska du flytta”, punkt, liksom det här är inget stadigvarande. Och samma 

med jourhem, det är inte heller stadigvarande och då vet ju ungdomen det att okej, jag bor här ett tag 

och sen blir det en naturlig placering till något stadigvarande. (Socialsekreterare kommun A) 

 

Socialsekreteraren menar att syftet med utredningshemmet är att barnen ska få större 

delaktighet i sin stadigvarande placering och det blir så vis en tydlighet för barnet i vilka 

insatser som finns i form av boende. Vidare ser socialsekreteraren bemötandet som en viktig 

resurs för att tillgodose barnens behov samt en förståelse för barnets situation och poängterar 

att ett barn som har flytt har varit utsatt för minst fyra trauman medan en svenskfödd ungdom 

vanligtvis gått igenom ett eller två. Man försöker därför uppfylla barnets behov av närhet till 

släktingar och vänner som är betydelsefulla för barnet genom att antingen kolla på placeringar 

i närheten av dessa eller uppmuntra dem att åka och hälsa på. I frågan om att individanpassa 

insatserna efter varje enskilt barns behov berättar verksamhetschefen i kommun A att 

kommunen har ganska bra förutsättningar till att göra detta och att det är något man arbetar 

aktivt med i dagsläget.  

 

Dels håller vi på att nyansera våra egna kommunala resurser. Ett av de boenden som vi ska öppna ska 

till exempel vara en specialenhet med bara 6 platser som är behandlingsinriktad för att kunna 

tillgodose ensamkommande ungdomar med större vårdbehov helt enkelt (…) Vi håller också på då att 

starta utsluss, eller så kallat stödboende, där man kan vara lite mer självständig (…) Plus att vi har 

olika storlekar på våra HVB-hem, och så har vi ju familjer också, familjehemsplaceringar /…/ 

(Verksamhetschef kommun A) 

 

Ovan talar verksamhetschefen om de resurser som finns angående att individanpassa 

insatserna. Socialsekreteraren i kommun B menar att det också är viktigt att ha 

handlingsutrymme till att göra olika bedömningar för olika barn utifrån vilka behov man ser, 

och upplevelsen är att man som socialsekreterare har handlingsutrymme i att göra undantag 

från de rutiner som finns om det behövs. Handlingsutrymmet däremot är bundet av de 

resurser som finns och om det saknas resurser så kan man inte utöva sitt handlingsutrymme. 
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Av resultatet framkommer det att en central del och som även har varit en svårighet i arbetet 

med att tillgodose barnens behov är boendefrågan. Backlund m.fl. (2014) skriver även om att 

det stora antalet ensamkommande barn som har kommit till kommunerna har medfört både 

snabba och ofta felaktiga beslut kring just boendeform. Som framkommer av resultatet har 

man försökt åtgärda detta genom att ha färdigutredda familjehem och en kommun har 

omorganiserat ett HVB-hem till ett utredningshem. Detta utredningshem har även som syfte 

att låta barnen vara delaktiga i beslut om den stadigvarande placeringen vilket ger barnet 

inflytande över sin egen situation. Hopkins och Hill (2010) belyser vikten av tydlighet i mötet 

med barnet när det kommer till insatser och socialarbetarnas arbete och med ett 

utredningshem blir det tydligt för barnet med såväl placeringsform som vad den pågående 

utredningen innebär.  

 

Kohli (2006) skriver i sin artikel om att det i brittisk kontext har funnits oror över kvalitén på 

insatserna, vilket även framkommer av resultatet. I två av kommunerna har man upplevt att 

man i användandet av konsulentstödda familjehem inte kan garantera att vården håller god 

kvalité. För att säkerställa kvalitén arbetar man däremot mycket med att utveckla och 

rekrytera egna familjehem och minska användandet av konsulentstödda familjehem. 

Newbigging och Nigel (2011) skriver om att det har förekommit en brist på stabila och 

anpassade boendeformer och att detta har varit ett stort problem då barnen behöver ett tryggt 

och stabilt boende. Av resultatet framkommer det att en konsekvens till de snabba 

placeringarna som måste göras till en början är att det kan bli aktuellt med omplaceringar, 

vilket går emot den stabilitet som barnen är i behov av. Angående förekomsten av anpassade 

boenden som Newbigging och Nigel (2011) tar upp så framkommer det av resultatet att en 

möjlighet för att tillgodose det behovet är organiseringen av olika storlekar på HVB-hemmen, 

etablering av stödboende samt en specialenhet och rekrytering av familjehem. 

 

Gustafsson m.fl. (2012) skriver om vikten att ha en förståelse för barnets situation för att 

tillgodose behoven på ett bra sätt och Backlund m.fl. (2014) skriver att med hänsyn till att när 

barn flyr förlorar de allt gällande sitt sociala nätverk kan denna förståelse öka. Som 

framkommer av resultatet arbetar en kommun för att ta vara på de relationer som är viktiga 

för barnen genom att kolla på placeringar i närheten av dessa eller uppmuntra en kontakt. 
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Som Svensson m.fl. (2008) skriver påverkas socialarbetarnas handlingsutrymme av vilka 

resurser organisationen har att ge, något som en socialsekreterare poängterar angående det 

egna handlingsutrymmet i relation till de resurser som finns. Enligt Lipsky (2010) har man 

som gräsrotsbyråkrat ett stort handlingsutrymme i att bestämma över hur och till vilka som 

myndighetens resurser ska gå till, något som stärks av resultatet då man som socialsekreterare 

har möjlighet att göra bedömningar som bryter mot det som är rutinmässigt. Enligt Lipsky 

(2010) kan gräsrotsbyråkrater däremot inte fullfölja sitt arbete när det kommer till att 

individanpassa beslutsfattandet på grund av brist på information eller avsaknad av andra 

resurser, vilket framkommer av resultatet då socialsekreteraren menar att med brist på resurser 

kan man inte utöva sitt handlingsutrymme. I detta fall blir det tydligt att organisationen styr 

vilket handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraterna har då det är organisationen som står för 

vilka resurser som finns till förfogande, detta kan därför ses som ett sätt för organisationen att 

behålla den kontroll som Wolvén (2000) skriver om. 

 

5.3 Barnets bästa 

Studiens syfte är inte endast att få en förståelse för vad socialtjänsterna gör och vilka 

möjligheter de har för att tillgodose de ensamkommande barnens behov utan även att det sker 

i enlighet med barnets bästa. Att beakta barnets bästa i arbetet är något som samtliga av 

deltagarna upplever vissa svårigheter med i relation till omständigheterna. Det är däremot 

något som man arbetar aktivt med och är något som deltagarna ser som en viktig del i arbetet, 

inte minst i relation till att det finns reglerat i lagen att man ska göra just detta (SFS 2001:453, 

1 kap 2 §). En svårighet med att beakta barnets bästa framställs av flera av intervjupersonerna 

som en definitionsfråga kring vad som anses vara barnets bästa och flertalet påtalar att barnets 

egen uppfattning kan skilja sig från socialarbetarnas bedömning. Att ha ett barnperspektiv kan 

enligt socialsekreteraren i kommun A även bero på hur man väljer att se på barnperspektivet.  

 

/…/ när man jobbar med barnets bästa så är det lätt att man går in och har ett barnperspektiv, men man 

har inte barnets perspektiv. Det är en stor skillnad. För jag kan gå in och tänka att det där är barnets 

bästa för barnet, men då ser jag ur mina ögon uppifrån, istället för att gå in i barnets värld och tänka 

vad som är bäst för barnet utifrån hans eller hennes egna perspektiv. /…/ (Socialsekreterare kommun 

A) 
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/…/ vad tycker de är det viktigaste för deras bästa? För det är ju de som är experter på sitt liv även om 

de är unga och man får liksom pussla ihop vår professionella kunskap och bedömning ihop med deras 

vilja och önskemål (...) Det är väl det som är barnets bästa, deras inställning till insatsen men också vår 

professionella bedömning och det är när man slår ihop det på något sätt. (Enhetschef kommun B) 

 

Denna professionella bedömning på vad som anses vara barnets bästa är något som 

Verksamhetschefen i kommun A lyfter och menar att de som vuxna måste vara en motvikt om 

det som barnet önskar inte bedöms som barnets bästa enligt socialsekreteraren i ärendet.  

 

/…/ med den här målgruppen så är min erfarenhet att många av de som kommer hit lever kvar i sitt 

flyktbeteende (…) vilket betyder att man är van vid att lösa alla sina problem genom att bara dra 

vidare. Och det är inte barnets bästa att gå med i det, som placerande socialsekreterare är det inte alltid 

barnets bästa att man lyssnar på ”jag vill inte bo här, det är inte bra jag vill härifrån” (…) men jag kan 

inte se att det finns brister där. Alla behov är tillgodosedda, och då är det lite svårt, vad är då barnets 

bästa? (Verksamhetschef kommun A) 

 

En tidsmässig aspekt av att lära känna barnen för att kunna beakta barnets bästa är något som 

socialsekreteraren i kommun C poängterar. Den väldigt begränsade informationen man har 

om barnet när denne anvisas till kommunen försvårar enligt socialsekreteraren arbetet med 

barnets bästa. En möjlighet i att beakta barnets bästa anser socialsekreteraren i kommun A 

vara att bemöta önskemålen på ett bra sätt. Som flertalet av deltagarna konstaterat så kan 

barnets egna uppfattningar skilja sig och socialsekreteraren menar då att man försöker hitta en 

kompromiss i meningsskiljaktigheterna.  

 

Av resultatet framkommer att det är ett vanligt förekommande att barnets egen uppfattning 

skiljer sig mot socialarbetarnas bedömning på vad som är det bästa för barnet. När det 

förekommer sådana delade meningar menar Lipsky (2010) att man som gräsrotsbyråkrat får 

använda sig av sitt professionella kunnande, en faktor som lämnar utrymme för en personlig 

bedömning. Som en socialsekreterare uttrycker det så kan man försöka lösa detta dilemma 

genom att försöka hitta en balansgång och kompromissa mellan parternas olika intresse. 

Enligt Svensson m.fl. (2008) är just möjligheten att matcha parternas olika intressen såväl 

socialarbetarnas uppgift som något som tillhör handlingsutrymmet så att insatsen accepteras 

av båda parterna. 
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Av resultatet framkommer även att en central del i arbetet med att beakta barnets bästa är en 

tidsaspekt. Dels i den bemärkelsen att det råder en tidsbrist från dess att barnet anvisas till 

kommunen, det finns då inget utrymme till att lära känna barnet, höra dennes önskemål och 

göra en bedömning efter barnets bästa. Barnet har på grund av tidsbristen heller ingen 

möjlighet till att vara delaktig i beslutet om placeringen vilket Backlund m.fl. (2014) lyfter 

som ett behov. Tidsaspekten i fråga är relevant för flera av deltagarna och detta även i den 

bemärkelsen att det krävs tid till att lära känna barnet och likaså tid för barnet att våga 

anförtro sig till socialsekreteraren och berätta om sina önskemål och känslor. Kohli (2006) 

skriver om att tillit är en viktig beståndsdel i relationen mellan socialsekreteraren och barnet 

och att detta är en tidskrävande process att uppnå. När det gäller ensamkommande barn kan 

möjligheten att beakta barnets bästa enligt resultatet därmed försvåras med det faktum att en 

placering krävs redan från start, medan det å andra sidan är en tidskrävande process att lära 

känna barnet.  

 

5.4 Sammanfattning av studiens resultat 

För att kunna tillgodose de ensamkommande barnens behov har det krävts en organisatorisk 

förändring och utveckling. Resultatet visar att arbetsbelastningen har varit hög på 

socialsekreterarna på grund av det stora inflödet som varit under 2015. Socialtjänsterna har 

haft möjlighet att utöka sina tjänster men det har funnits vissa svårigheter i form av brist på 

kvalificerade sökanden och konkurrens med andra, närliggande kommuner.  

 

Av resultatet framkommer att det är ett stort nät av aktörer som kretsar kring de 

ensamkommande barnen som intervjupersonerna ser ett behov att ha en samverkan med. 

Dessa aktörer är främst skola, BUP, vårdcentral, gode män och personal på boendena. Att ha 

en samverkan mellan hälsovård och i synnerhet BUP är enligt resultatet det mest 

problematiska och samverkan däremellan visar sig vara undermålig. Vidare har personal på 

HVB-hemmen varit en stor resurs för att såväl få till hållbara placeringar och därmed 

effektivisera socialtjänstens arbete samt tillgodose barnens behov. I studien framkommer att 

samtliga medverkande kommuner använder BBIC som utredningsmodell för 

ensamkommande barn. Resultatet visar även att det råder delade meningar mellan 

socialsekreterarna och cheferna kring metodens användbarhet i relation till målgruppen då det 

inte är anpassat fullt ut efter ensamkommande barn. En strategi för socialsekreterarna har då 

varit att plocka ut relevanta delar från modellen.  
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En svårighet med att tillgodose barnens behov har enligt resultatet varit boendefrågan i 

bemärkelsen av tillräckligt med platser på HVB-hem och utredda familjehem. 

Socialtjänsterna har haft olika förutsättningar till att axla denna situation men en möjlighet 

som framkommer av resultatet har varit att rekrytera och utreda nya familjehem och utöka 

boendena. För att individanpassa insatserna efter barnens individuella behov har 

boendefrågan varit mest påtaglig där en kommun har arbetat fram en lösning genom olika 

boendeformer. Arbetet för att individanpassa insatserna hänger enligt resultatet även på 

socialsekreterarnas handlingsutrymme för att kunna göra enskilda bedömningar som går emot 

rutinerna. Att beakta barnets bästa i arbetet med de ensamkommande barnen har av resultatet 

visats vara en såväl definitionsfråga som en svårighet i förhållande till omständigheterna. 

Svårigheten ligger då främst i den begränsade informationen man har om barnet när man 

måste göra den första placeringen, den tidsmässiga aspekten i att inte ha möjlighet att lära 

känna barnet för att bedöma barnets bästa och för att den professionella bedömningen kan 

skilja sig mot barnets egen uppfattning.  

 

6 Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att få en förståelse för vad socialtjänsten gör och vilka 

möjligheter de har för att tillgodose de ensamkommande barnens behov i enlighet med 

barnets bästa. Med det insamlade och analyserade materialet kan jag dra vissa slutsatser. I 

tidigare forskning framhålls att ensamkommande barn i relation till andra placerade barn 

bedöms ha ett mer särskilt behov av stöd och betraktas som barn med särskilda behov 

(Backlund m.fl., 2014). Trots det är det främst behovet av boende och anpassade 

boendeformer som lyfts fram av intervjupersonerna och både svårigheter och möjligheter i att 

tillgodose behoven centreras kring just boende. Är det problematiskt att så mycket fokus 

ligger på insatsen boende i både utredning och organiseringen av arbetet? Faller de andra 

behoven som lyfts i tidigare forskning bort i bekostnad på detta? Som jag ser det är fokus på 

boende ett naturligt utfall av den situation som kommunerna har stått inför då resultatet visat 

att ett anpassat boende med bra kvalité är a och o för att få de grundläggande behoven 

tillgodosedda. Att lägga mycket arbete och vikt vid hållbara, stadigvarande placeringar som är 

individanpassade kan även antas tillgodose andra behov, så som emotionella, sociala och 

behovet av trygghet. Att kommun A har arbetat mycket för att omorganisera boenden för att 
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möta individuella behov, att kommun C lägger mycket vikt på att rekrytera och utveckla 

familjehem för att säkerställa kvalitén på placeringarna och att kommun B framhåller en 

tillgång till kompetent personal på sina boenden är vart och ett en möjlighet för att tillgodose 

flertalet av barnens behov.  

 

På samma sätt som boende är ett grundläggande behov så är behovet av tillitsfulla relationer 

med vuxna vanligt förekommande (jfr. Kohli, 2006). Eftersom barnen blir tilldelade en god 

man, omges av personal på HVB-hem eller familjehemsföräldrar knyts säcken ihop med 

många grundläggande behov tillgodosedda – om placeringen är bra för det enskilda barnet. 

Att socialsekreterarna har strategier att använda för att kunna utöva sitt handlingsutrymme 

som Svensson m.fl. (2008) skriver om och som även framkommer i resultatet är därför ett 

viktigt verktyg för att kunna göra individuella bedömningar. Att gräsrotsbyråkraters arbete 

inte kan fullföljas i relation till att individanpassa insatser på grund av organisationens brist på 

resurser (Lipsky, 2010) kan både ses som ett sätt för organisationen att behålla sin kontroll 

som Wolvén (2000) skriver om och som ett stort hinder för att tillgodose flera av barnens 

grundläggande behov. Samtidigt är omorganiseringen av boendena och arbetet med att stärka 

kvalitén på familjehemmen i kommun A och C som nämns tidigare en möjlighet för att 

individanpassa insatserna. 

 

Vanligtvis när barn är aktuella för socialtjänsten föreligger det problemområden som gör att 

socialtjänsten går in med insatser eller gör utredningar baserat på inkommen ansökan eller 

anmälan. När det kommer till de ensamkommande barnen visar resultatet på att man inte vet 

någonting om varken behovsområden eller vilka eventuella problem som kretsar kring barnet 

– men utreda ska man göra ändå. Likaså behövs det göras en placering ändå då det enda 

behovet som man i första ansats vet finns där är behovet av just boende. Problematiken kring 

BBIC som utredningsmetod kan bekräftas i relation till detta då modellen inte är anpassad 

efter ensamkommande barn vilket både framkommer i resultatet och i tidigare forskning (jfr. 

Backlund m.fl., 2014). Cheferna hade däremot en tydligt mer positiv bild av användandet av 

BBIC än socialsekreterarna i studien och poängterar en rättssäkerhetsaspekt, likvärdighet i 

bedömningarna och en struktur på arbetets gång. Huruvida användandet av modellen kan ses 

som en möjlighet eller hinder i arbetet med att tillgodose barnens behov är därmed svår, 

socialsekreterarnas strategi i att plocka ut relevanta delar i modellen visar dock på att 

socialsekreterarna har handlingsutrymme för att själva bedöma vilka delar som är relevanta. 
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Vidare är det intressant att belysa chefens och socialsekreterarens delade uppfattning om 

förmågan att hantera den rådande situationen. I kommun B har man lyckats hålla kraven på 

utredningarna på grund av dess förutsättningar vilket chefen i fråga ser positivt på medan 

socialsekreteraren menar att det delvis har skett på bekostnad på deras mentala hälsa och 

stress. Förändringsförmågan som Bruzelius och Skärvad (2011) betonar som viktig för en 

organisation kan därmed diskuteras då den enda förändring som skedde i första ansats var att 

socialsekreterarna fick mer på sitt bord till dess att tjänsterna utökade. Effektiviteten, som 

även belyses av Bruzelius och Skärvad (2011), i att genomgå en förändring anser jag därför 

inte ha varit optimal på någon av socialtjänsterna då det har varit en tidsödande faktor att 

rekrytera och utöka tjänsterna och under tiden har socialsekreterarna varit överbelastade. I 

relation till detta anser jag att en slutsats kan göras i att en byråkratisk organisation riskerar att 

vara ineffektiv vid kriser (jfr. Wolvén, 2000). En bristande förändringsförmåga och 

ineffektivitet i organisationen anser jag därför vara ett hinder för att tillgodose de 

ensamkommande barnens behov.  

 

Ett särskilt utmärkande resultat anser jag vara omorganiseringen av ett HVB-hem till ett 

utredningshem för att tillgodose barnens behov av ett individanpassat boende. Denna lösning 

kan underlätta i många av de hinder som framkommit i resultatet i relation till barnets 

delaktighet i beslut för sin stadigvarande placering och förekomsten av omplaceringar för att 

de första placeringarna inte mött de enskilda behoven. En konsekvens av denna boendeform 

kan däremot vara att barnen inte får ett stabilt boende direkt som Newbigging och Nigel 

(2011) lyfter som ett behov, att de hinner rota sig under de fyra månaderna för utredningen 

och sedan behöver flytta men samtidigt är kvalitén på boendet säkerställd. Omplaceringar kan 

hur som helst bli aktuellt i de snabba placeringarna man måste göra i första ansats då man inte 

hunnit utreda vilken form av boende som kan tillgodose barnens behov. En slutsats är därför 

att denna omorganisering är en möjlighet för att tillgodose barnets behov av boende, trygghet 

och delaktighet. 

 

En slutsats som kan göras är att barnets bästa är svårt att beakta i förhållande till 

omständigheterna, dels för att man vid anvisningen från Migrationsverket har en betydande 

brist på information om barnet och inte känner till varken önskemål eller behov och för att 

den professionella bedömningen kan skilja sig mot barnets egen uppfattning. Begreppen 
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handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrat blir här aktuellt då man försöker göra en kompromiss 

mellan barnets önskemål och den professionella bedömningen och finna en balansgång. 

Handlingsutrymmet ligger då i att matcha klientens behov med organisationens uppdrag så att 

det accepteras från båda parterna som Svensson m.fl. (2008) belyser. Möjligheten att beakta 

barnets bästa visar sig även vara resursbundet vilket innebär att kraven på att beakta barnets 

bästa är beroende av vilka resurser organisationen har till förfogande. Både tidsbrist och 

avsaknad av resurser anger Lipsky (2010) som svårigheter när det kommer till att se till den 

enskildes behov, samtidigt som ett dilemma också är att man å ena sidan ska lyssna till 

klientens önskan och å andra sidan se till organisationens resurser. Att skapa en relation till 

barnet så att denne känner sig trygg med att berätta om känslor och önskemål och försöka 

anpassa sig efter det har däremot varit en möjliggörande faktor att beakta barnets bästa.  

 

Det resultat som har framkommit kan inte antas vara generaliserbara då arbetet och 

förutsättningarna i arbetet med ensamkommande barn kan skilja sig från kommun till 

kommun. Endast i de tre medverkande kommunerna kan det utläsas större eller mindre 

skillnader i arbetet och sannolikheten att det kan skilja sig än mer i andra kommuner är därför 

stor. Däremot anser jag att resultatet är fullt användbart och även viktigt inom området då det 

framhäver möjliggörande faktorer i arbetet för att tillgodose de ensamkommande barnens 

behov och vilka faktorer som har varit ett hinder i detta.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Genomförandet av studien och intervjuerna med de professioner som har medverkat har 

genererat i ett behov av fortsatt forskning på området. Denna studie har berört den situation 

som i dagsläget råder för socialtjänstens och kommunens ansvar gällande ensamkommande 

flyktingbarn. Socialtjänstens främsta arbete och även studien i sig berör arbetet med 

asylsökande barn och hur de har axlat det höga inflödet av dessa. Men vad händer sen? När 

barnen inte längre är asylsökande och beviljade uppehållstillstånd eventuellt börjar trilla in i 

samma takt som antalet ensamkommande barn sökte asyl i Sverige. När behoven blir utbytta 

till andra och de etablerade asylboendena inte är tillräckliga. Åtgärder har gjorts för att göra 

den nuvarande situationen hanterbar men socialtjänsten och kommunen står i nästa skede 

inför en ny utmaning. Beredskap och planering (eller brist på detta) inför nästa ansats kan 

därmed vara högst aktuell att undersöka så att kommunerna inte hamnar i samma situation 
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igen där mycket sedan den mest belastade perioden har handlat om att jobba ikapp. Frågan är 

- är kommunerna redo att möta en eventuell ny utmaning? 
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Bilaga 1 – Statistik. Ensamkommande barn per månad 2004-2016 

 

 

Bildkälla: Migrationsverket, 2016-03-15.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide. 

 

INTERVJUGUIDE  

 

Bakgrund 

- Vilken yrkesbefattning har du? 

- Hur länge har du arbetat med detta?  

 

Hur arbetar man för att tillgodose barnens behov?  

- Finns det några faktorer som är särskilt viktiga för att kunna tillgodose barnens behov? 

- Upplever du att ni har några svårigheter i arbetet med att tillgodose behoven? 

- Vilka förutsättningar har socialtjänsten till att individanpassa insatser? 

 

Hur är arbetet organiserat för att tillgodose barnens behov? 

- Upplever du att barnens behov kan tillgodoses i den egna kommunen? Varför/varför 

inte? 

- Hur ser samverkan ut med andra aktörer som kretsar kring barnet? Arbetar man aktivt 

för att uppnå/upprätthålla samverkan? 

- Hur upplever du att ditt handlingsutrymme ser ut i relation till att uppfylla barnens 

behov? (Barnens behov kontra organisationens resurser/uppdrag) 

- Anser du att det är en tillgång eller ett hinder att arbeta utifrån BBIC? 

 

På vilket sätt arbetar man utifrån barnets bästa? 

- Arbetar man aktivt för att lyssna till och anpassa sig efter barnets önskemål?  

- Vad anser du möjliggör att barnets bästa kan beaktas?  

- Upplever du att det finns några hinder för att utgå från barnets bästa? Vilka i så fall?  
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

 

 

Institutionen för socialt arbete 

Information om studien 

Hej! 

Mitt namn är Rebecca Emanuelsson och jag är en Socionomstudent på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag är nu inne på den sjätte terminen vilket innebär att jag nu har påbörjat mitt arbete 

med min C-uppsats. Syftet med min studie är att få en förståelse för vad socialtjänsten gör och 

vilka möjligheter det finns för att tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens behov i 

enlighet med barnets bästa. Anledningen till att jag anser att denna studie är viktig är på grund 

av den drastiska ökning som skett av antalet ensamkommande flyktingbarn under kort tid, 

barn som kommunerna har det yttersta ansvaret för. 

 

Därför tillfrågar jag nu dig om medverkan i min studie då jag anser att du med din yrkesroll 

kan tänkas ha kunskap som är betydelsefull för min studie. Min förhoppnings är att intervjua 

en socialsekreterare och en chef inom området i din kommun och jag har valt att inkludera tre 

kommuner i min studie. Urvalet har gjorts med omtanke kring tillräcklig kunskap och 

erfarenhet om arbetet med de ensamkommande barnen ur ett helhetsperspektiv. Min tanke är 

att intervjun ska ske på din arbetsplats och den förväntas ta cirka en timme.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Alla som medverkar i studien kommer även att vara anonyma. Under 

intervjun vill jag gärna spela in samtalet för att bättre kunna återge vad som sagts och 

materialet kommer förstöras när uppsatsen är klar. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas 

i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet och materialet förvaras så 

att det bara är åtkomligt för mig som uppsatsskrivare. 

 

Har du några frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på: re222dd@lnu.student.se 

eller telefonnummer: 073-XXXXXXX. Det går även utmärkt att vända dig till min handledare 

i uppsatsen: xxxxxxx@lnu.se eller telefon: 0470-XXXXXX. 

 

Tack på förhand! 
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