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The aim of this study is to examine how professionals in social work, social constructs 

unaccompanied children who´s seeking asylum in Sweden. By examining how the 

social work professionals talks about, and describe unaccompanied children seeking 

asylum the social construction can be exposed. The thesis have been carried out using 

semi-structured interviews with supervisors at HVB homes and social workers for 

unaccompanied children. The theories that have been the basis for the analysis is Berger 

and Luckmann's theory concerning social construction, Lipsky´s theory on client 

construction and Eliassis theoretical concept Otherness. The essays results show that 

social work professionals construct unaccompanied children as traumatized and in need 

to learn what is considered right and wrong in a Swedish context.  
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Ett stort TACK! 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som, genom sin tid och öppna 

diskussioner, gjort vår undersökning möjlig! Ert engagemang för att svara på våra frågor 

har varit ovärderlig, ni har tagit er tid trots er höga arbetsbelastning och för det är vi evigt 

tacksamma! 

 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare Ulf Drugge, som genom stort 

engagemang och tålamod för våra otaliga frågor lett arbetet framåt. Vi har med dig haft 

möjligheten att diskutera vår studie och fått ovärderlig feedback. Din långa erfarenhet av 

att handleda kandidatuppsatser och intresse för vår uppsats har givit oss motivation till att 

genomföra en uppsats som vi känner oss stolta över att presentera.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för gott samarbete under hela processen. Vi är två 

viljestarka individer som kommit att komplettera varandra. Arbetet med uppsatsen har 

präglats av öppna och ärlig diskussioner, som gjort skrivandet roligt och givande. 

Stundtals har processen varit minst sagt krävande, men med facit i hand har det gångna 

veckorna varit dem mest givande under hela socionomutbildningen. 

 

 

Tack till er alla, 
Emma Frost 

Natalie Dahlbacka 
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1 Inledning 

”Här är jag, i ett nytt land och återigen anses jag vara en risk”. Det är vad ett 

ensamkommande barn som flytt till Kanada återger om den första tiden i det nya landet 

(Bryan och Denov, 2011:260). Många berättelser om hur ensamkommande barn får 

kämpa i motgång i sitt ankomstland lyfts fram i Bryan och Denovs artikel. Barnen blir 

gång på gång misstrodda. De är unga, ensamma och får kämpa mot människors misstro 

och rädsla i ett land som är främmande för dem. Barnen har flytt undan krig, fått se sin 

familj bli dödad eller så har dem blivit ivägskickade för att skapa sig ett bättre liv -för 

att anlända till ett land som misstror dem. Dessa historier är inte unika för de 

ensamkommande barnen i Kanada. Barnen flyr undan krig där de fått se människor 

döda varandra och anländer till ett land varpå barnen utkämpar ett annat krig, ett krig 

mot förutfattade meningar (ibid:251). 

 

Europa befinner sig mitt i en flyktingkris av historiska mått. Under våren 2015 befann 

sig 59,5 miljoner människor på flykt och hundratusentals flyktingar korsade Medelhavet 

mot Europas stränder i jakten på trygghet. Cirka en tiondel av dessa hjälpsökande är 

ensamkommande barn (UNHCR 2015). Samtidigt stänger Europa sina gränser och 

europeiska unionens stads - och regeringschefer har hittills inte kommit till en 

överenskommelse om Europas stora migrationsproblem (Regeringen, 2016).  Sverige är 

det land i Europa dit flest ensamkommande barn söker sig och Migrationsverket (2016) 

mottog 35 369 asylansökningar 2015. Vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare 

år, fem gånger så många än året tidigare. Det ökade mottagandet ställer givetvis höga 

krav på välfärdsstaten och den svenska socialtjänsten. Enligt Migrationsverkets (2015) 

prognos från november 2015 saknades det 40 000 platser för ensamkommande barn. De 

flesta av de ensamkommande barnen som söker asyl i Sverige placeras i kommunala 

hem för vård eller boende (HVB), där kommunen har ansvaret för att utreda och 

tillgodose barnens behov och fatta beslut om placering samt andra stödinsatser. 

 

1.1 Problembakgrund 

Samtidigt som mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn till Sverige ökar, 

får rasistiska åsikter luft under sina vingar. Hedlund (2015) menar att det sker två 

parallella processer i världen, framförallt i Europa, som korrelerar med varandra. När 

mottagandet av flyktingar ökar, ökar även rasistiska strömningar i samhället. Under 
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hösten 2015 skedde många attentat och bränder mot flyktingboenden och HVB hem för 

ensamkommande barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2015) 

beskriver i en rapport från november 2015 hur polisen utreder mordbränder mot redan 

existerande och tänkta flyktingboenden. Den ökade hotbilden mot HVB för 

ensamkommande barn resulterade i en ökad bevakning av poliser och väktare anlitades 

av kommuner för att cirkulera kring boendena. MSB (2015) nämner även de medialt 

uppmärksammande nynazistiska manifestationer som hållits mot flyktingmottagandet 

som ett tecken på ett stort missnöje i samhället.  

 

Rasism är ett socialt fenomen som kan förstås som en samhällsstruktur som upprätthålls 

och reproduceras av individer (Hedlund, 2015, Hirvonen, 2013). Rasismen på sociala 

medier ökar markant och tar man sig tid att läsa igenom kommentarsfält på 

internetforum finner man mycket hat och rädsla. Rasistiska kommentarer på internet 

gentemot flyktingar har blivit en del av det normala. Hirvonen (2013) menar att 

normaliserade extrema åsikter på internet serverar röster åt Sverigedemokraterna, ett 

parti som i allt högre utsträckning satt agendan för debatten kring striktare asyllagar i 

Sverige. Wernesjö (2014) beskriver rasism som förekommer i samhället och 

problematiserar hur integration och känsla av sammanhang (KASAM) hos 

ensamkommande barn påverkas negativt av ökad högerextremism. Hon menar att i och 

med den ökade möjligheten att fly över gränser, ökar även motståndet mot flyktingar i 

samhället genom hat och tillskriva negativa egenskaper hos ensamkommande barn. 

Hirvonen (2013) för ett likande resonemang om hur främlingsfientlighet och rasism 

med åren har blivit mer och mer normaliserat. I enighet med Hedlund (2015) anser 

Hirvonen (2013) att högerextrema i riksdagen är en bidragande faktor till den mer 

normaliserade synen på rasism. 

 

Många av de ensamkommande barnen som anländer till Sverige har gjort en lång och 

farlig resa i hopp om att skapa sig ett bättre liv. Barnen har sedan innan en bild av 

Sverige som ett land som kan ta hand om dem, och inte sällan krossas denna bild när 

dem kommer till Sverige (Backlund, 2012). Barnen kommer till ett land där 

ensamkommande barn och flyktingar riskerar att konstrueras som sociala problem, 

brottslingar och hot (Hedlund, 2015). Bryan och Denovs (2011) studie från Kanada 

visar på att ensamkommande barn ofta tillskrivs egenskaper som kriminella och 
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opålitliga. Vad studien även visar är att dessa föreställningar inte bara florerar på gator 

och torg utan även i välfärdsorganisationer och hos myndighetspersoner (ibid:261). 

 

1.2  Problemformulering 

Hatet som förekommer i samhället gentemot flyktingar och ensamkommande barn har 

som Wernesjö (2014) beskriver en inverkan på ensamkommande barns känsla av 

sammanhang (KASAM). Barnen kommer till Sverige med en risk för att socialt 

konstrueras som sociala problem, brottslingar och hot (Hedlund, 2015). Resultatet av 

Bryan och Denovs (2011) studie pekar på att de fördomar som förekommer ute i 

samhället även existerar inom välfärdsorganisationer och hos enskilda 

myndighetsutövare. Bryan och Denov menar att detta påverkar aktuell sociallagstiftning 

och att de enskilda socialarbetarnas uppfattningar av ensamkommande barn påverkar 

handlingsutrymmet i mötet med dessa. Det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur 

socialt arbete med ensamkommande barn ser ut, samt hur ökat flyktingmottagande 

påverkar den sociala konstruktionen av ensamkommande barn och mötet med dessa.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur professionella inom socialt arbete 

socialt konstruerar ensamkommande barn som söker asyl. Genom att undersöka hur de 

professionella inom socialt arbete talar om och beskriver ensamkommande barn, kan vi 

visa hur den sociala konstruktionen av ensamkommande barn kommer till uttryck. 
 

• Vilka egenskaper tillskriver professionella inom socialt arbete ensamkommande 

barn som söker asyl?  

• Vilka praktiska och hälsorelaterade hjälpbehov anser professionella inom socialt 

arbete att ensamkommande barn som söker asyl har? 
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2 Tidigare forskning  

I avsnittet tidigare forskning följer en redovisning av nationell och internationell 

forskning som berör ensamkommande barn och föreställningar om dessa. I den aktuella 

forskningen återkommer framförallt tre teman som valts att användas i redovisningen. 

Dessa teman är normalisering av rasism, sociala konstruktioner av ensamkommande 

barn samt professionellas bemötande. 
 

2.1 Normalisering av rasism 

Tar man sig tid att läsa igenom kommentarsfält på artiklar gällande ensamkommande 

barn eller trådar på internetforum rörande ämnet finns mycket främlingsfientlighet, 

rasism och rädsla. Hirvonen (2013) har granskat internetforum och dess inverkan av 

rasism i samhället. Studien fokuserar på attityder mot ensamkommande barn på 

internetforum och nätbaserade tidskrifter speglade av högerextremism. Hennes studie 

finner ofta skällsord som ”våldtäktsmän” och ”skäggbarn” (ett öknamn på 

ensamkommande barn som ljuger om sin ålder) för att beskriva ensamkommande barn. 

Hirvonen (2013) menar att internetforum, som för hätska diskussioner om muslimer och 

islam, fungerar som en slags ”echo chamber” (eko) för anti-jihadistiska åsiktsyttringar 

och skapar en miljö där åsikter som inte är socialt accepterade blir normaliserade.  

 

Internet skapar en unik möjlighet för människor att utrycka sin rasism och sitt hat 

tillsammans med likasinnade, utan att behöva stå till svars. Dessa skrivbordkrigare, som 

Hirvonen (2013) beskriver dem, framställer sig själva som motpart till det politiska 

etablissemanget och som frihetskämpar (pro-freedom) och har inte sällan argument som 

att den mediala och politiska debatten om flyktingpolitik är censurerad och visar inte 

verkligheten (ibid:81). Debatten på internetforum lägger enligt Hirvonen grunden för 

Sverigedemokraternas framfart och etablering i den svenska politiken. 

”Skrivbordkrigarna” är de fotfolk som utför Sverigedemokraternas valarbete.  Hirvonen 

(2013) nämner att studien är något bristfällig då den är relativt liten, men menar att den 

ändå visar, att i samband med det ökade hatet mot ensamkommande barn på internet 

normaliseras rasismen generellt i samhället. Högerextrema och rasistiska åsikter uttalas 

sällan på exempelvis arbetsplatser där möjligheten att vara anonym inte existerar. 

Personer behöver inte ta ansvar för vad de skriver på internet och i olika forum. Det är 

detta faktum som gör att högerextrema åsikter frodas och reproduceras (ibid:80-81).  
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Likt Hirvonen (2013) har Sinha (2008) granskat de högerextremas framfart inom den 

politiska arenan och dess påverkan av tillgång till välfärdstjänster för ensamkommande 

barn. Sinhas studie riktar sig geografiskt till östra London, där han genomfört 

semistrukturerade intervjuer med både ensamkommande barn och personer som 

kommer i kontakt med ensamkommande barn i sitt yrke. Resultatet av studien visar att 

politiska beslut inskränkt möjligheterna för de ensamkommande barnen att söka till 

exempel vård, detta menar han är på grund av de högerextremas framgång inom det 

politiska etablissemanget. I resultatdelen av sin studie beskriver Sinha (2008) hur lagar 

om rättigheter och skyldigheter gör skillnad på olika personers liv. Författaren menar att 

de asylsökande barnens liv inte väger lika tungt som redan etablerade medborgares liv. 

Genom de högerextremas framfart inom politiken kommer det med Sinhas (2008) 

definition automatiskt bli mer normaliserat med rasism och fördomar om 

ensamkommande barn. 

 

Sammanfattningsvis beskriver Hirvonens och Sinhas studier att den framfart av 

högerextrema partier och ökade sympatin med dessa i förlängningen leder till en 

normalisering av rasism, samt nedskärning av välfärdstjänster för ensamkommande 

barn. Studierna är utformade på olika sätt och har genomförts i olika länder men 

sambandet dem emellan är tydligt. Flyktingfientliga åsikter, både i Sverige och i 

England, gynnas av att extrema åsiktsyttringar normaliseras.  

  

2.2 Sociala konstruktioner av ensamkommande barn 

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

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

ensamkommande barn påverkar hur dessa barn bemöts i socialt arbete (Socialstyrelsen 

2013). Samhällsklimatet gentemot ensamkommande barn har under senare tid blivit 

hårdare och präglas till stor del av rädsla. Sinha (2008) har undersökt högerextrema 

åsikter och hur dessa överförts från samhället i stort till politiska beslutsfattare. Hon har 

stött på benämningar om flyktingar och ensamkommande barn som utsugare av 

välfärden, lögnare och smittospridare. Nu menar inte Sinha (2008) att åsiktsyttringar 

som dessa används av politiker, men att den allmänna rädslan och konstruktionen av 

ensamkommande barn i samhället anammats av politiker och välfärdsorganisationer.  
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Att placera klienter i olika fack är till viss del en förutsättning för socialt arbete att 

tillhandahålla rätt typ av insatser. Dock kan kategorisering och sociala konstruktioner av 

klientgrupper få konsekvenser för individen. Stretmo (2014) menar att ensamkommande 

barn och ungdomar konstrueras som en särskild grupp av flyktingar och hur de där 

igenom blir fokus för styrning. Att ensidigt se på ensamkommande barn som en 

homogen grupp med samma behov är problematiskt. De riskerar att ses som 

endimensionella och inte ”som andra barn” med vardagliga problem i vardagliga 

samband (Stretmo, 2014:32). Vidare kan man beskriva fenomenet med att 

ensamkommande barn riskera att bli ”othered” som sköra eller annorlunda barn (ibid).  

 

I aktuell forskning om uppsatsämnet återkommer liknande resonemang om 

konstruktioner av ensamkommande barn. Ett exempel är den kanadensiska 

intervjustudie som visar att ensamkommande barn diskrimineras i dubbel bemärkelse. 

Bryan och Denov (2011)  försöker genom begreppen anti-youth och anti-refugee peka 

på en dubbelbestraffning som flyktingbarn kan få utstå. Forskarna menar att det finns en 

föreställning om unga människor i stort som till exempel i behov av samhällets stöd i 

form av hjälp till bostad, arbete och så vidare. Flyktingbarn kan förutom föreställningen 

om unga generellt i välfärdsorganisationer, få utstå kategorisering utifrån deras 

ursprung.  Ofta tillskrivs ensamkommande barn egenskaper som kriminella och en fara 

för samhället. Genom dessa föreställningar bildas sociala konstruktioner om 

ensamkommande barn som opålitliga och kriminella. Vad Bryan och Denovs forskning 

visar är att de uppfattningar som förekommer i det offentliga rummet även existerar 

inom välfärdsorganisationer och hos myndighetspersoner själva (jmf Sinha, 2008; 

Hirvonen, 2013).  

 

Stretmo (2014) kan ge oss en bild av hur konstruktioner av ensamkommande barn 

kommer till uttryck. Hon redogör för en intervjustudie med omsorgspersonal på HVB 

för ensamkommande barn där det framkommer att personalen redogör för motstridiga 

konstruktioner. Ibland framställer personalen barnen som särskilda, lätthanterliga, 

tacksamma och som väluppfostrade undantag från dem som i bland annat media 

artikuleras som problematiska ”placerade barn i övrigt” (Stretmo, 2014:276). Det 

motstridiga i intervjuerna, menar författaren, är att de ensamkommande barnen också 

framställs som speciellt utsatta för ohälsa på grund av flykttrauman. De lyfts också fram 

utifrån ett bristperspektiv baserat på tillskrivna kulturella handlingsberedskaper och 
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kön. Exempelvis att afghanska och muslimska pojkar konstrueras som potentiellt 

problematiska i en svensk kontext utifrån kvinnosynen, där motsatsen är frigjorda 

svenska killar och tjejer (ibid).  

 

Wernesjö (2014) har genom intervjustudier med ensamkommande barn fått fram 

liknande resultat. Studien visar att socialarbetare ofta konstruerar ensamkommande barn 

som utsatta, terroriserade, och i behov av vård. Dessa är dock inte alltid missvisande, 

men dessa antaganden hos professionella kan leda till problematiska möten med barnen 

(Wernesjö, 2014). Wernesjö påtalar vikten av att se individen och inte endast 

uppmärksamma de föreställningar som finns bakom benämningen ensamkommande 

barn. Ensamkommande barn är inte endast offer. Migration kan också leda till positiva 

historier där de ensamkommande barnen lyckas i det svenska samhället (Se även 

Stretmo, 2014).  

 

I anslutning till forskning gällande sociala konstruktioner av ensamkommande barn 

finns en viktig aspekt som redovisad forskning tar upp. Wernesjö (2014) och Stretmo 

(2014) menar exempelvis att samhällets attityder och förutfattade meningar flyttar in på 

den politiska arenan och således även in i det sociala arbetet. Konstruktioner är, som 

tidigare framförts, också en förutsättning för att erbjuda rätt insatser till olika 

klientgrupper. Dock kan en ensidig fokusering på ensamkommande barns emotionella 

problem och sårbarhet riskera att de strukturella förhållanden som dessa barn befinner 

sig i blir osynlig. Effekterna av asyllagar, främlingsfientlighet och rasism eller social 

utestängning ger ensamkommande barn olika förutsättningar för att kunna integreras 

och fortsätta sina liv i ett nytt land (Stretmo, 2014:33).  
 

2.3 Professionellas bemötande av ensamkommande barn  

I forskningen om ensamkommande barn och konstruktionen av dessa återkommer 

resonemang om vikten av professionellas bemötande. Som tidigare framförts är 

kategorisering och konstruktioner till viss del en förutsättning för socialt arbete, men 

kategorisering kan också få konsekvenser för klienten. Som Stretmo (2014) redogör för, 

kategoriseras ensamkommande barn som en viss typ av asylsökande, och att en ensidig 

syn på gruppen ensamkommande barn är problematiskt. Gruppen ensamkommande 

barn består av enskilda individer med specifika behov och olika möjligheter att uttrycka 

sig. Barnen som flyr till Sverige har haft olika resor; vissa är traumatiserade och vågar 
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inte/kan inte dela med sig av den information som socialarbetare vill ha eller behöver 

för utredningen.(Kohli, 2005).  

 

Kohli (2005 och 2006) har genom sin forskning belyst socialarbetares bemötande av 

tystlåtna barn och vilka konsekvenser det kan få att inte belysa även tystnaden. Han 

menar att socialarbetare uppfattar tystnaden hos barn olika, och förmågan att se ”hela” 

barnet varierar mellan professionella inom socialt arbete. När socialarbetare sätter för 

stort fokus på frågeformulär som krävs för handläggning, finns en risk att 

helhetsperspektivet på barnet går förlorat och chanserna till förtroende mellan 

professionell och klient minskar (Kohli, 2005). Vikten bör inte enbart ligga på de frågor 

som besvaras av det asylsökande barnet, vikt bör även läggas på det barnet inte berättar 

(Kohli, 2005, 2006). Som tidigare framförts ses ensamkommande barn dels som en 

annan typ av flykting, barn som inte är som svenskfödda barn, samt riskerar att 

konstrueras som problem (Stretmo, 2014; Bryan och Denov, 2011; Wernesjö, 2014). I 

en studie har Kohli genomfört intervjuer med ensamkommande barn gällande vilka 

egenskaper som de fann viktiga i mötet med socialarbetare. Genomgående i studien 

framkommer att barnen snabbt kunde urskilja vilka socialarbetare som var trygga och 

vilka som utstrålade en otrygghet. Kohli har benämnt de socialarbetare som förmår att 

få ett helhetsperspektiv av ensamkommande barn som ”witnesses” (vittne), och dessa 

professionella har en förmåga att bygga tillitsfulla relationer (Kohli, 2006).    

 

Utifrån Kohlis artiklar kan vi förstå att det råder en viss osäkerhet hos professionella 

inom socialt arbete kring bemötande gentemot ensamkommande barn. Han kan visa på 

att socialarbetare särskiljer de ensamkommande barnen från andra barn och ungdomar i 

både bemötande och handläggning. En ytterligare svårighet som socialarbetare upplever 

är hur de ska bemöta "de tysta barnen". Utifrån den redovisade forskningen framgår det 

att professionellas bemötande kan präglas av osäkerhet och okunskap (Kohli, 2005, 

2006).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Under avsnittet tidigare forskning har relevanta teman gällande ensamkommande barn 

behandlats. Den redovisade forskningen har givit oss en bild av att arbetet med 

ensamkommande barn är komplext och på inget sätt entydigt. Hirvonen (2013) och 

Sinha (2008) har porträtterat en förklaringsmodell till välfärdsstatens bristande resurser 
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riktade mot flyktingar, och ensamkommande barn i synnerhet. Sverigedemokraternas 

förankring på den politiska arenan och ökade inflytande över svensk flyktingpolitik har 

till stor del möjliggjorts av ”skrivbordskrigarna” som Hirvonen kallar dem. 

Konstruktionen av ensamkommande barn som kriminella och potentiellt farliga har levt 

och frodats på internet och fungerat som en ”echo camber” till samhället i stort 

(Hirvonen, 2013).  

 

Utöver konstruktionen av ensamkommande barn som kriminella, farliga och som 

”skäggbarn” (öknamn på ensamkommande barn som ljuger om sin ålder) konstrueras 

dessa barn även som särskilda, en annan typ av flykting. Wernesjö (2014) och Stretmo 

(2014) lyfter fram att konstruktioner av ensamkommande barn många gånger är 

motstridiga. De konstrueras som utomstående det svenska samhället på grund av 

trosuppfattningar och kulturella egenskaper och i stort behov av vård. Samtidigt som 

många ensamkommande barn konstrueras som särskilda, lätthanterliga, tacksamma och 

väluppfostrade undantag. En ensidig syn på ensamkommande barn som särskilda och 

utsatta har visat sig få konsekvenser. Gruppen består av enskilda individer med 

särskilda och specifika behov vilket kan ge socialarbetare svårigheter att bemöta 

klientgruppen. Den dubbeltydiga konstruktionen av ensamkommande barn kan få 

konsekvenser utifrån svårigheter för socialarbetare att se ett helhetsperspektiv (Kohli, 

2006).  

 

En viktig aspekt att lyfta fram är att den redovisade forskningen skildrar konstruktioner 

och problematiken för ensamkommande barn innan mottagandet ökade markant under 

2015. Antalet ensamkommande barn som sökte asyl under 2015 uppgick till 35,369 

stycken, fem gånger så många som året innan (Migrationsverket, 2016).  Redovisningen 

av aktuell forskning bör därför sättas i relation till samhällsutvecklingen.  

 

3 Teoretisk ram 

Följande avsnitt avser en presentation av uppsatsens teoretiska ram samt motivering till 

valet. För att uppnå undersökningens syfte kommer empiriskt material att analyseras 

utifrån tre teoretiska utgångspunkter, vilka kommer att utgöra förklaringsmodeller för 

hur professionella inom socialt arbete konstruerar ensamkommande barn. Berger och 

Luckmanns (1999) teoretiska modell redogör för hur samhället skapas och återskapas 



 

 10 

genom att vi internaliserar vanor (socialisering). Lipskys (2010) teori om 

klientkonstruktion förklarar hur klienter konstrueras av socialarbetare och 

avslutningsvis berörs begreppet “Otherness” (annorlundahet), utifrån Eliassis (2014) 

beskrivning av hur den makthavande gruppen i samhället tillskriver minoriteter negativa 

egenskaper. Den tredje och sista delen innefattar även en presentation av “vi och dem” 

för att i analysen förstå hur socialarbetare ser sig själva i relation till ensamkommande 

barn som söker asyl. 

 

3.1 Sociala konstruktioner och socialisering 

För att undersöka hur professionella inom socialt arbete konstruerar ensamkommande 

barn kommer vi som nämnt att utgå från en socialkonstruktivistisk ansats. Johansson 

och Lalander (2013;65-68) beskriver sociala konstruktioner med något som skapas och 

reproduceras i samhället och i mötet mellan människor. De menar att vad som anses 

naturligt och korrekt är socialt konstruerat och att människor generellt ser uppfattningar 

om till exempel kön, etnicitet och sexualitet som statiska och sanna.  

I likhet med Johansson och Lalander (2013) menar Wenneberg (2001:58-75) att genom 

tillämpning av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på företeelser upplöses 

uppfattningen om att dessa företeelser är “naturliga”. Exempelvis kan känslor och 

fysiska reaktioner vid exempelvis förlust eller kris anses som naturliga tills de jämförs i 

en kulturell kontext. Likaså kan relationer förstås som sociala konstruktioner. 

Wenneberg menar att relationen till och beroendet av föräldrar, i meningen biologisk 

mamma och pappa, är en social konstruktion, då ett barn klarar av att växa upp bland 

andra vuxna som inte har någon biologisk koppling till barnet. Genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv finns en möjlighet att “komma bakom det yttre” och 

dekonstruera de strukturer och uppfattningar som finns i samhället. Som en del av 

samhället påverkar man dess utformning och dess institutioner som därmed är ett 

resultat av sociala konstruktioner (Wenneberg, 2001:58-75). 

Berger och Luckmanns (1999;63-88) teoretiska perspektiv som berör socialisering och 

sociala konstruktioners påverkan på och uppkomst i sociala institutioner tar sin 

utgångspunkt i tre centrala påståenden som kan anses motsägelsefulla. De menar att 

samhället är en produkt av oss människor samtidigt som det utgör en social verklighet 

som är objektiv och slutligen att människan är en produkt av det sociala. Vad Berger 
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och Luckmann menar är att samhället är en produkt av människan i den meningen att 

människan skapar vanor, som sprider sig vidare till andra i samhället (externaliseras). 

På så sätt uppstår institutioner som har möjlighet att nå fler och längre. Alltså har 

vanorna hos ett fåtal personer spridits vidare och antagits av flera, som inte varit med att 

skapa eller påverka vanorna. På så sätt menar Berger och Luckmann att samhället är en 

produkt av människan när vanor externaliseras i samhället (ibid).   

När barn föds, föds de rakt in i en rad olika institutioner som är socialt konstruerade och 

allmänt vedertagna. Sällan reflekterar vi över varför samhället ser ut som det gör och 

vem som grundat det. Genom att anta de institutioner som existerar i samhället sker en 

objektivering, det vill säga att oavsett vilka människor som befolkar den sociala 

verkligheten kommer den att existera. Det är vad Berger och Luckmann menar med en 

social verklighet som är objektiv. När de barn som föds in i institutionerna växer upp, 

blir de lärda av föräldrar, skola, kollegor, chefer och så vidare om normer och 

institutioner i samhället. För att bli en social individ i det sociala samhället måste 

människan internalisera de normer som finns, socialiseras in i samhället. Därmed 

Berger och Luckmanns tredje och sista påstående att människan är en produkt av det 

sociala. Människor som inte är inlärda i ett specifikt social samhälle eller varit med att 

skapa det kan behöva förklaringar. Berger och Luckmann menar att institutionen och 

ordningen kommer att bli ifrågasatt och därför måste institutionen legitimeras genom att 

få den att betraktas som ett statiskt och oföränderligt ting (Berger & Luckmann, 

1999:63-88). 

Begreppen social konstruktion och socialisering är av vikt för analysen av insamlade 

data. Utifrån Johanssons och Lalanders (2013) definition av sociala konstruktioner kan 

vi förstå hur de ensamkommande barnen konstrueras av professionella inom socialt 

arbete. Med hjälp av Berger och Luckmans teori får vi, utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, en fördjupad förståelse för hur de sociala 

institutionerna skapas och hur de upprätthålls. Den teoretiska modellen ger förståelse 

för och hjälper att reflektera över det som är socialt konstruerat och hur lätt den sociala 

individen internaliserar olika institutioner och normer som förekommer i samhället. 
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3.2 Klientkonstruktion 

Lipskys (2010) teori om klientkonstruktion tar sin utgångspunkt i det han kallar 

gräsrotsbyråkrater och deras relation till de klienter dessa möter. I redovisningen av 

Lipskys teori kommer begreppet socialarbetare ersätta Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat 

då uppsatsens syfte ämnar undersöka hur professionella inom socialt arbete socialt 

konstruerar ensamkommande barn.  

I Lipskys (2010:59) mening är alla människor olika med olika bakgrund, förutsättningar 

och tillgångar men blir, inom Socialtjänsten, kategoriserade utefter hjälpbehov och ses 

som klienter istället för personer. Lipsky menar att klienternas förväntningar i mötet 

med socialarbetare speglas av förhoppningar om hjälp och skräddarsydda interventioner 

men möts istället av socialarbetarnas kategorisering och insatser utifrån denna 

kategorisering. Socialarbetarna besitter makt över klienten i meningen att avgöra om 

denne är “värdig” hjälpinsatser och Lipsky delar in socialarbetarnas makt i dimensioner 

och hur det påverkar konstruktionen av klienten. Socialarbetarens makt att fördela 

fördelar och sanktioner är den första dimension som Lipsky redovisar. Det han menar är 

att socialsekreterarens roll är att avgöra om klienten “gjort sig förtjänt” av hjälpinsatser 

från samhället. Chanserna till hjälp är, i Lipskys mening, beroende av hur relationen 

mellan socialsekreterare och klient ter sig, att socialsekreterarna kan utforma sitt 

handlingsutrymme utefter vilken ansträngning de tycker att klienten är värd.  

Socialsekreterare besitter makt i form av förväntningar på hur klienten ska lyda deras 

direktiv, i form av att exempelvis närvara på möten och redovisa information som är 

relevant för utredning av hjälpinsatser. Socialarbetares makt medför att “lära” klienterna 

deras roll som klienter. Genom att hota med sanktioner vid ifrågasättande och protester, 

lär socialsekreteraren klienten att denne “endast” är klient och att denne bör följa 

instruktioner och acceptera beslut. Konstruktionen av klient påverkar även den enskilde 

på ett psykiskt plan. Människan är en varelse som formar uppfattningen om sig själv i 

mötet med andra och genom att bli konstruerad som klient, bli tilldelad alla de 

egenskaper det innebär sänker det en människas självkänsla och självförtroende. Den 

enskilde blir inte klient bara i mötet med socialsekreteraren utan även i samhället. 

Denne tillskrivs egenskaper som annorlunda och svag, vilket leder till känsla av 

maktlöshet, beroende och ilska hos den enskilde, och att denne själv identifierar sig som 

klient (Lipsky, 2010:59-66).  
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Sammanfattningsvis visar Lipskys teori om klientkonstruktion hur socialarbetares makt 

leder till distansering från de hjälpsökande och lär dem att bli klienter, och om vad som 

förväntas av en klient för att få tillgång till samhällets hjälpinsatser. I analysen av 

insamlade data kan Lipskys teori om klientkonstruktion blottlägga hur socialarbetare 

konstruerar klientgruppen ensamkommande barn. Samtidigt kan teorin bli ett verktyg i 

analysen av om socialarbetare distanserar sig från dessa barn och ungdomar i den 

mening att de tillskriver och lär dem att bli klienter. 

3.3 Otherness 

Eliassi (2014) beskriver Otherness (annorlundahet) som ett sätt för den dominanta 

gruppen att tillskriva minoriteter negativa egenskaper och på så sätt distansera sig från 

“de andra” och förtydliga sin egen dominans. Den dominanta gruppen har mer tillgång 

till makt och att deras föreställningar är de som anses sanna. Eliassi menar att “de 

andra” blir beskyllda för att försatt sig själva och samhället i en svår situation. Det 

sociala arbetet utgörs av makt då socialarbetare är de som utreder och tar beslut 

angående insatser och rätten till dessa. Socialarbetare besitter även makt i och med att 

de producerar och reproducerar föreställningar och uppfattningar om “de andra”. Eliassi 

menar att, samtidigt som det sociala arbetet är utformat på ett sådant sätt som kräver 

kategorisering, ska de arbeta mot kategorisering och diskriminering av grupper. I och 

med den makt som socialarbetare besitter, innebär det att de är en del av den dominanta 

gruppen som, enligt Eliassi, tillskriver “de andra” negativa egenskaper. I likhet med 

Eliassi menar Chambon (2013) att de riktlinjer som utformats inom socialt arbete ofta 

gör skillnad på “vi” och “dem” och att riktlinjerna främjar en distansering mellan 

socialarbetaren och “de andra” (Eliassi, 2014; Chambon, 2013).  

För att tillhöra och skapa gemenskap i “vi-gruppen” tillskrivs “de andra” 

misskrediterade egenskaper och nedvärderar deras normer och kulturer (Bauman & 

May, 2001:179). Genom misskrediterande av “de andra” och deras normer visar 

medlemmarna i “vi-gruppen” på ett avståndstagande från “de andra” och stärker därmed 

sin behörighet i “vi-gruppen” (Johansson & Lalander, 2013:169, Svedberg, 2012:19). 

Toleransen till andra kulturer och normer sker på avstånd, men när den, för “vi-

gruppen”, främmande kulturen och dess normer kommer närmare, blir den genast 

obekväm och skrämmande (Bauman & May, 2001:179-180).  
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Det valda begreppet “Otherness” är relevant för uppsatsen då det kan hjälpa till att 

förstå hur professionella inom socialt arbete konstruerar ensamkommande barn som “de 

andra” jämfört med svenskfödda barn. Samt om och hur de professionella inom socialt 

arbete tillskriver ensamkommande barn negativa egenskaper. Med hjälp av ett “vi och 

dem”-perspektiv kan analysen visa om och hur socialarbetare distanserar sig från de 

ensamkommande barnen som de handlägger. 

 

4 Metod och metodologiska överväganden 

I följande avsnitt redogörs för uppsatsens metodval samt övervägningar i samband med 

dessa, följt av en motivering till urval och urvalsmetod. Metodavsnittet redogör även för 

genomförande av intervjuer, hur uppsatsförfattarna förhållit sig till sin förförståelse, för att 

avslutningsvis presentera forskningsetiska överväganden samt hur vi förhållit oss till dessa. 

 

4.1 Val av forskningsstrategi  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur professionella inom socialt arbete konstruerar 

ensamkommande barn som söker asyl. För detta ändamål har vi använt kvalitativ metod 

med kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

 

4.1.1 Val av undersökningsmetod  

Kvalitativ metod ger forskaren möjlighet att fördjupa sin forskning. Jämfört med 

kvantitativ metod som förblir relativt ytlig men täcker en större empiri, fokuserar 

kvalitativ metod på att fördjupa ämnet genom exempelvis intervjuer och fokusgrupper 

(Yin,2013:15-18). Undersökningens syfte och frågeställningar är utformade på ett 

sådant sätt som förutsätter tillgång till professionellas personliga erfarenheter och 

uppfattningar om ensamkommande barn. Valet av kvalitativ intervju har gjorts mot 

bakgrund av det som Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne beskriver om att denna 

typ av intervju möjliggör en bred och nyanserad bild av intervjupersonernas upplevelser 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:40). Med den kvalitativa intervjun har vi kunnat 

främja utrymme att tala fritt om vardagliga händelser, vilket är väsentligt för vår 

undersökning. Valet av undersökningsmetod har möjliggjort tillgången till 

socialarbetares konstruktioner av ensamkommande barn.  
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Övervägande gällande andra metodval har också gjorts. Bland annat har fokusgrupper 

och observationer varit av intresse som komplement till den kvalitativa intervjun. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller att ett komplement till kvalitativa intervjuer 

om möjligt bör användas (ibid, 2011: 57). Lalander (2011) menar att observationer är ett 

sätt för forskaren att närma sig ett socialt fenomen i dennes egen miljö. Observationer 

skulle kunna ge oss en bredare och mer nyanserad bild av arbetet med ensamkommande 

barn. Men trots detta har metoden valts bort mot bakgrund av socialtjänstens 

sekretessregler, höga arbetsbelastning och klientens värnande om den egna integriteten. 

Närvaro av forskare kan också störa den naturliga reaktionen mellan professionell och 

klient. 

 

Ämnet för uppsatsen är komplext, och vill komma åt professionellas egna åsikter och 

uppfattningar om ensamkommande barn. Den kvalitativa intervjun har därför 

genomförts semistrukturellt, för att möjliggöra spontana följdfrågor för att på så sätt 

fånga upp intervjupersonernas definitioner av ensamkommande barn. Bryman 

(2011:415) menar att forskaren har en förhållandevis specificerad intervjuguide men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på eget sätt. Frågorna behöver heller 

inte komma i ordning vid den semistrukturerade intervjun, och frågor som inte finns 

med i intervjuguiden kan också ställas. Intervjuaren måste därmed vara inställd på att 

vara flexibel när det gäller ordningsföljden, och att låta den intervjuade få möjlighet att 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp 

(Denscombe, 2009:235).  

 

4.2 Urval och urvalsförfarande  

Undersökningen omfattar insamlat material från intervjuer med totalt åtta professionella 

inom socialt arbete med ensamkommande barn. Då undersökningens syfte inte är att 

jämföra uppfattningar om ensamkommande barn mellan professionella utan är att 

kartlägga hur konstruktionen av dessa kommer till utryck, hade inte nödvändigtvis fler 

intervjuer givit oss mer relevanta data. Vid kvalitativ intervju talar man om att uppnå en 

mättnad, alltså att svaren som respondenterna ger går att känna igen från andra i stor 

utsträckning (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:44).  

 

Urvalsmetoden för undersökningen har varit målinriktad och styrd av fastställt syfte och 

frågeställningar. Då syftet är att undersöka professionellas konstruktioner av 
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ensamkommande barn, har valet tagits att intervjua fyra socialsekreterare för 

ensamkommande barn samt fyra handledare på HVB för desamma i samma medelstora 

kommun. Ett målinriktat urval är, som Bryman (2011) beskriver ett försök att skapa en 

överenskommelse mellan forskningsfrågor och respondenter. Respondenterna har alltså 

valts ut mot bakgrund av deras arbete med ensamkommande barn. Valet att intervjua 

dels handläggare men också handledare grundar sig i förhoppningen om att få ta del av 

en bred bild av arbetet med målgruppen och dels för arbetet och kontakten med barnet 

ser olika ut beroende på profession. En ytterligare anledning till fördelningen av 

intervjupersoner är den stora arbetsbelastning som handläggare har i dagsläget mot 

bakgrund av drastiskt ökat mottagande av ensamkommande barn och således ökad 

belastning på socialtjänsten.  

 

4.3 Att genomföra en intervju  

Arbetet med intervjuer och val av intervjupersoner har varit en lång och gedigen process 

som har ställt stora krav. Vi har tidigt i uppsatsarbetet lagt stor vikt vid intervjuerna och 

haft höga ambitioner för kvalitén av dessa. Detta gjorde att vi tidigt i processen tog 

kontakt med bekanta som arbetar som handläggare för ensamkommande barn, i en 

annan kommun än de intervjuerna sedan genomfördes i, för att kunna utveckla vår 

intervjuguide (se bilaga 2). Med hjälp av våra bekanta har vi kunnat testa vår 

intervjuguide och haft möjlighet att utveckla den samt anteckna potentiella följdfrågor, 

som vi annars inte haft möjlighet att göra innan intervjuerna som var ämnade för 

undersökningen. Vi har även genomfört en kortare testintervju för att på så sätt känna 

oss mer bekväma i intervjusituationer samt ha möjlighet att öva på samspelet mellan två 

intervjuare. Detta tillvägagångssätt har varit en stor del i att förbereda oss inför 

intervjuerna och som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:46) framhåller är det av stor 

vikt att förbereda sig så väl som möjligt. 

 

Alla intervjuer, förutom en, har genomförts på respondenternas arbetsplatser enligt 

deras önskemål, och respondenterna gavs stor frihet i att själva välja tid och plats på 

grund av deras höga arbetsbelastning. Vid samtliga intervjutillfällen har informationen, 

som framgått i informationsbrevet, tagits upp och förtydligande gällande rätten att 

avbryta intervjun och möjligheten till anonymitet har påtalats (Se bilaga 1). Vi var 

tydliga med att förklara att det som framkom i intervjuerna inte skulle användas för att 

ifrågasätta deras professionalitet som socialarbetare, samt att deras identitet skulle 
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hemlighållas.  Samtliga respondenter har medgivit till att intervjuerna spelats in, vilket 

var av vikt för oss. Att spela in intervjuerna är en förutsättning för att kunna återge 

exakta ordalydelser samt för att analysen av insamlat material inte endast ska ske utifrån 

förhastade intryck vid intervjutillfällena. Intervjusituationen är ett möte mellan två 

individer, där samspelet dem emellan är avgörande för vad som framkommer under 

intervjun (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:46). Mot bakgrund av detta var det 

viktigt för oss att försöka skapa en trivsam miljö och ett samtalsklimat som präglades av 

öppenhet och acceptans.  

 

Samtliga intervjuer har genomförts gemensamt och med på förhand bestämd 

intervjuledare. Den av oss som inte agerade intervjuledare hade till uppgift att fånga upp 

följdfrågor och intressanta resonemang som respondenten förde. Personen som inte bar 

huvudansvaret för intervjun kunde ha en mer avslappnad roll och därmed bättre 

förutsättningar för att reflektera under samtalets gång och underlätta vidareutveckling av 

intressanta resonemang. Att genomföra samtliga intervjuer gemensamt grundar sig 

också i en önskan om att undvika ensidiga och missvisade tolkningar av materialet samt 

för att underlätta analysen och bearbetningen av insamlad data (jmf Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2011).  

 

4.4 Att förhålla sig till sin förförståelse  

För att förstå och tolka insamlade data har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Grundtanken inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar, vi möter aldrig världen förutsättningslöst (Gilje och Grimen 2007:179). 

Aktörers språk och begreppsanvändning, trosuppfattningar och föreställningar samt 

personliga erfarenheter ingår i förförståelsen och kommer att resultera i skilda 

tolkningar av världen. Gilje och Grimen menar att hur individen väljer att förstå och 

analysera ett fenomen är ett resultat av dennes världsuppfattning samt av vilka 

erfarenheter denna bär med sig. Intervjupersonerna har olika erfarenheter, utbildning 

och olika lång arbetslivserfarenhet och därför kan dem ha skilda verklighetsuppfattning 

i vissa avseenden (ibid:180ff). Därför har vi valt att hålla förhållandevis långa intervjuer 

för att på så sätt möjliggöra att intervjupersonerna fått tillräcklig tid till utveckling och 

förklaring av resonemang samt föreställningar av ensamkommande barn.  
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För att kunna förstå intervjupersonernas utsagor utan att låta våra egna föreställningar 

vara avgörande för tolkningen av dessa, har vi under processens gång försökt 

medvetandegöra vår egen förförståelse. Vårt intresse för sociala konstruktioner av 

flyktingar, och ensamkommande barn i synnerhet, väcktes under praktikperioden hösten 

2015. Där vi som studenter på socialförvaltningen, på nära håll, kunde bevittna 

följderna av den markanta ökningen av asylansökningar. Vi som studenter kunde se 

handledare på HVB-hem och socialsekreterare utrycka en stor frustration över 

arbetssituationen men också uttrycka lättsinniga åsikter, om flyktingar generellt, färgade 

av en oro speglad av arbetssituationen och stress. Även medierapporteringen gällande 

”flyktingkrisen” och den generella samhällsdebatten om flyktingar gav oss ett intresse 

för studien. Personliga erfarenheter är en stor del av vår förförståelse och ligger till 

grund för på vilket sätt verkligheten tolkas (jmf Gilje och Grimen, 2007:183). Det har 

därför varit av vikt för studiens analys att vi kontinuerligt ifrågasatt vår förkunskap om 

ämnet, samt utvecklat vår förståelse för sociala konstruktioner av ensamkommande barn 

i samtalen med våra respondenter. 

 

Denna förförståelse kan anses ha både positiva och negativa aspekter, vilka vi 

kontinuerligt har diskuterat och reflekterat över. Negativa konsekvenser skulle 

exempelvis kunna vara att vår tolkning och analys av insamlat material kan förstärka de 

intryck som talar för negativa sociala konstruktioner, men positivt på så sätt att vi övat 

upp en större sensitivitet och förståelse för hur sociala konstruktioner kan komma till 

uttryck och vad som kan vara bakomliggande orsaker.   

 

4.5 Bearbetning av analys och data 

Efter avlutad intervju antecknades hur intervjun gick och i vilken mån intervjupersonen 

var meddelsam, samarbetsvillig eller om hen var nervös. Anteckningar om intressanta 

resonemang och olika idéer som uppkommit antecknades också ner för att de inte skulle 

gå förlorade i glömska efter nästa intervju (jmf Bryman, 2011:422). Detta var ett viktigt 

steg för bearbetning och analys av insamlade data. Att bearbeta materialet är ett arbete 

som innebär att vi aktivt sorterar, ordnar och kategoriserar materialet. Det är en process 

som vanligen påbörjas redan innan alla data är hämtade och innan transkriberingen har 

ägt rum. Ofta överlappar olika forskningsprocesser varandra och så även för denna 

undersökning (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:25).   
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Efter avslutad intervju lyssnades denna igenom och därefter transkriberades samtalet av 

den av oss som haft huvudansvaret för den genomförda intervjun. Transkriberingen 

skedde kort efter intervjun var avslutad, i regel redan samma eftermiddag, för att kunna 

tillvarata viktiga nyanser i materialet som annars hade kunnat gå förlorad. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne beskriver att det finns fördelar med att den som genomfört 

intervjun också transkriberar den då denna har förståelsen för vad som sagt utifrån dess 

sammanhang. Till exempel kan sådant som är svårt att höras på ljudupptagningen lättare 

förstås av den som genomfört intervjun. Transkribering är en lång och mödosam 

process, men om den genomförs väl blir det till en stor fördel i och med att vi lär oss 

vårt material och kan inleda tolkningsarbetet redan under själva genomlyssnandet (ibid).  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har intervjupersonerna avidentifierats och 

tilldelats fiktiva benämningar. I resultatet benämner vi intervjupersonerna utefter vilken 

profession de har (socialsekreterare eller handledare), och varje person har tilldelats ett 

nummer 1-4. Valet att inte ge dem fiktiva namn utan nummer grundar sig i 

konfidentialitetskravet. Ett utvecklat resonemang kring benämningar av 

intervjupersoner följer i avsnittet 4.7 Forskningsetiska överväganden. Material och citat 

som lyfts fram i framställningen av resultat och analys har valts utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar samt i ambitionen att besvara dessa. Intervjupersonernas 

resonemang gällande ensamkommande barn var omfattande och innehöll även 

information, som inte var relevant att presentera utifrån vårt syfte och frågeställningar, 

och vi har därför valt att korta ner presentationen av vissa citat. För att förtydliga vissa 

sammanhang och att vissa resonemang hänger ihop används ”[…]” för att tydliggöra att 

resonemanget hänger ihop.  

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen, som talar om reliabilitet och validitet, 

diskuteras tillförlitlighet och äkthet inom den kvalitativa forskningen. Argumenten mot 

att använda reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning grundar sig i svårigheten 

att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten (Bryman, 

2011:354). Undersökningar om den sociala verkligheten och sociala fenomen är 

kontextburet, och saknar egentligen möjligheter att åter kunna genomföra samma typ av 

undersökning med liknande resultat, då metoden består av semistrukturerade 

intervjufrågor. Den kvalitativa forskningens tillförlitlighet innefattar dess trovärdighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera framkommen 

empiri.  

 

För att öka undersökningens trovärdighet har stor vikt lagts vid att detaljerat redogöra 

för undersökningens genomförande, för att på så sätt redogöra för hur vi uppfattat den 

sociala verkligheten och således möjliggjort för utomstående att avgöra huruvida 

resultatet är överförbart i en annan kontext (jmf Bryman, 2011:354ff). Genom att 

detaljerat förklara den situation intervjupersonerna befinner sig, förser vi andra med 

möjligheten att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitligheten för en kvalitativ undersökning bedöms genom nivån av detaljrikedom i 

redogörelsen av utförandet, och att det skapats ett fullständig och tillgänglig redogörelse 

över undersökningens alla faser. En av tillförlitlighetens komponenter, möjligheten att 

styrka och konfirmera undersökningens resultat, innebär att forskaren inte låtit 

personliga föreställningar färga analysen och undersökningens utförande (Bryman, 

2011:355). Som redogjorts för i avsnitt 4.4 Att förhålla sig till sin förförståelse, har 

undersökningen präglats av aktiva diskussioner om vår egen förförståelse, och på vilket 

sätt de kan komma att påverka analysen av materialet. På så sätt har vi kunnat lyfta dem 

till ytan och ha ett kritiskt förhållningssätt till vår egen förförståelse.  

 

Äkthetskriteriet vid kvalitativ forskning består även det av olika delar men att ge en 

rättvis bild är det som vi framförallt förhållit oss till (jmf Bryman, 2011:357). För att ge 

framställningen av undersökningens resultat och analys har vi framhållit alla 

intervjupersoner till lika stor del. Alla intervjupersoner har inte nödvändigtvis lyfts fram 

med lika många citat, utan citat som har lyfts fram har talat för många men artikulerats 

väl och relativt kortfattat.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt kommer de forskningsetiska överväganden som övervägts under 

arbetsprocessen att presenteras och förklaras. Vi ämnar ge en insyn i hur etiska aspekter 

har hanterats och diskuterats. Metodvalet för studien har i sig etiska aspekter att förhålla 

sig till. Möten mellan forskare och intervjupersoner är asymmetriska, vilket innebär att 

det bara är den ena parten som söker information och bestämmer frågorna, påverka 

intervjupersonen och inte bara kan stimulera berättandet utan också hämma eller 

begränsa det (Andersson och Swärd, 2008:237ff).  
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Då studiens syfte var att undersöka på vilket sätt professionella inom socialt arbete 

konstruerar ensamkommande barn, genom att belysa hur de talar om och beskriver 

ensamkommande barn, blir intervjupersonernas tillgång till språk och förmågan att 

verbalisera sina erfarenheter av vikt. Den stora utmaningen ligger i att fånga upp 

respondenternas perspektiv och inse att det inte finns en utan många verkligheter, eller 

olika perspektiv på en och samma verklighet (ibid). Som beskrivet under 4.4 Att 

förhålla sig till sin förförståelse, har aktiva diskussioner förts kring intervjupersonernas 

och vår egen förförståelse, dels före intervjuerna men också under och efter. För oss har 

det varit viktigt att sätta våra intervjupersoners konstruktioner av ensamkommande barn 

i relation till den arbetssituation de har och hur den markant har förändrats under kort 

tid. I och med det ökade mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn under 

2015 har det ställt högre krav på svenska socialtjänsten. I den aktuella kommunen har 

antalet handläggare gått från fyra till tio stycken, och de handledare vi intervjuat 

upplever en högre stressnivå än innan samt svårigheter i att hitta kvalificerad personal.  

 

I likhet med forskningsetiska uppförandekoder samt vetenskapsrådets riktlinjer om 

samtyckeskrav och informationskrav har samtliga respondenter på förhand tagit del av 

information samt givit sitt samtycke till deltagande i studien (Se bilaga 2). 

Respondenterna har delgivits information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas om hen skulle önska detta, samt att all hantering av insamlat material 

sker i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (vetenskapsrådet, u.å). I enlighet med 

konfidentialitet- och nyttjandekravet har vi i informationen framhållit att 

intervjupersonerna i största möjliga mån kommer att avidentifieras. I den kvalitativa 

forskningen måste man vara speciellt vaksam på att personer och platser inte kan 

identifieras och på sätt försäkra sig om att respondenterna inte lider skada (Bryman, 

2011). I framställningen av resultat och analys har därför särskild beaktning tagits till att 

anonymisera och skriva om citat för att dem inte ska kunna härledas till källan. Valet 

har även gjorts att inte ge respondenterna fiktiva namn, då dem i så fall hade kunnat 

identifieras på grund av kön. Då vi inte fann någon relevans eller skillnad kopplat till 

respondenternas kön gavs respondenterna benämningen Socialsekreterare 1-4 samt 

Handledare 1-4. På så vis kunde vi ytterligare stärka informanternas anonymitet.  
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Forskningsetiska uppförandekoder föreskriver att forskare ska vara ärliga och 

tillhandahålla opartiska analyser av sina fynd samt undvika oriktiga framställningar av 

studiens syfte i deras uppträdande mot informanter. Det finns emellertid tillfällen då 

forskare inte har möjligheten att vara helt öppen om studiens syfte då det kan komma att 

äventyra genomförandet eller skulle få deltagarna att reagera på ett sådant sätt som 

spolierar resultatet (Denscombe, 2009:196). Överväganden om att delge respondenterna 

studiens fulla natur gjordes tidigt i arbetsprocessen. Vi vägde fördelar med att delge att 

professionellas sociala konstruktioner av ensamkommande barn var studiens 

huvudfokus, mot dess nackdelar och landade i att nackdelarna vägde över fördelarna. 

Som Denscombe menar kan total öppenhet av studiens fulla natur äventyra 

undersökningen och hindra datainsamlingen eller snedvrida resultatet, då 

respondenterna kan lägga stort fokus på att självrannsakan istället för samtala fritt. En 

total öppenhet hos oss hade alltså kunnat göra studiens resultat missvisande.  

 

4.7.1 Begreppet ensamkommande barn 

Som forskare är det vi som har makten att benämna och kategorisera. Att använda en 

viss typ av begrepp för att benämna en hel grupp eller fenomen är ett ställningstagande 

vi gjort, men inte helt utan komplikationer (jmf Andersson och Swärd, 2008:242). 

Ensamkommande barn är en benämning på en grupp som är stigmatiserad och 

kategoriserad utifrån en rad konstruktioner. Som framförts under avsnittet 2, Tidigare 

forskning, konstrueras ensamkommande barn utifrån en rad negativa egenskaper, så 

som kriminella, utsugare av välfärden och ”skäggbarn”. Vi har under arbetsprocessen 

diskuterat begreppsanvändning och arbetat för ett så icke generaliserbart 

förhållningssätt till ensamkommande barn som möjligt.  Att använda ett annat begrepp 

än ensamkommande barn har dock aldrig varit aktuellt. Vi har funnit det allt för 

problematiskt att mynta ytterligare ett begrepp för barn som söker asyl i Sverige än det 

som redan är etablerat i både socialtjänst och lagstiftning. Vi som forskare vill göra oss 

förstådda och inte bli anklagade för att krångla till verkligheten (jmf Andersson och 

Swärd, 2008:241).  

 

4.8 Intern arbetsfördelning 

Undersökningen har i huvudsak genomförts gemensamt men vi har valt att dela upp 

vissa förberedande moment.  Eftersom arbetet varit ålagt en på förhand bestämd 

tidsram, har sökandet efter tidigare forskning och teori delats upp. Genomläsning av 
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dessa har skett enskilt för att sedan sammanställas gemensamt. För att tidsoptimera har 

även transkriberingen av intervjuer delats upp lika och så den inledande analysen för att 

sedan analyseras gemensamt. All text har bearbetats och framställts gemensamt men 

förarbetet har behövt delas upp för att optimera tiden.  

 
5 Resultat och analys 

Resultat och analys har sammanfogats och redovisas utifrån valda teoretiska teman. 

Framställningen kommer inledas med en allmän översyn av vilka egenskaper 

respondenterna tillskriver ensamkommande barn, följt av en redogörelse över sociala 

konstruktioner av ensamkommande barns hjälpbehov.  

  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuerna som är grund för framställningen av resultat och analys är utförda på totalt 

åtta professionella inom socialt arbete. Intervjupersonerna består av fyra 

socialsekreterare som handlägger ensamkommande barn i en medelstor kommun samt 

fyra handledare på HVB-hem för ensamkommande barn i samma kommun. 

Sammanlagt har intervjuerna genomförts med tre män och fem kvinnor i varierande 

åldrar. Vi har valt att inte presentera intervjupersonerna med varken ålder eller kön då 

resultatet inte kunnat särskiljas med avseende till detta. Socialsekreterarna är alla 

examinerade socionomer och alla har relativt kort erfarenhet av att arbeta med 

målgruppen. Vi ser inte den korta erfarenheten som ett problem, det finns dock 

anledning att anta att lång arbetslivserfarenhet har relevans för arbetsprestationen. Men 

då socionomer med lång erfarenhet av handläggning av ärenden gällande 

ensamkommande barn är ovanligt, inte bara i den aktuella kommunen utan i Sverige i 

stort, speglar den aktuella arbetsplatsen socialtjänstens situation i resten av Sverige. I 

den fortsatta framställningen av resultat och analys kommer intervjupersonerna från 

Socialförvaltningen ges kodnamnen Socialsekreterare 1,2,3 och 4. 

  
Handledarna arbetar på olika, men likadant utformade, HVB-hem för ensamkommande 

barn i samma kommun som socialsekreterarna, men har olika typer av utbildning. 

Intervjuperson 1 har socionomexamen och har arbetat med målgruppen i ca ett och ett 

halvt år, intervjuperson 2 är utbildad fritidspedagog med lång erfarenhet och har jobbat 

med ensamkommande barn sedan i höstas, intervjuperson 3 är utbildad lärare sedan 10 
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år tillbaka men har också erfarenhet som krogvakt. Hen har arbetat med målgruppen i 

cirka tre år, intervjuperson nr 4 har ingen examen men har studerat psykologi, 

socialpsykologi och andra beteendevetenskapliga kurser samt har erfarenhet av arbete 

med ungdomar i LVU-placeringar på Statens institutionsstyrelse. I den fortsatta 

framställningen av resultat och analys kommer intervjupersonerna från HVB för 

ensamkommande barn ges kodnamnen Handledare 1,2,3 och 4.  

 

Som nämnt kommer respondenterna benämnas med siffror. Anledningen till detta är att 

varken kön eller ålder har haft någon relevans i analysen av insamlade data. Att ge 

informanterna fiktiva namn kan göra texten mer läsvänlig, men i och med att 

individuella kön eller ålder inte har varit av relevans, har vi genom siffror möjliggjort 

större anonymitet hos intervjupersonerna.  

 

5.1.1 Upplevelse av situationen som socialarbetare 

I och med det ökade antalet ensamkommande barn under sommaren och hösten 2015 

har antalet socialsekreterare för handläggning av ensamkommande barn och HVB-hem 

för samma målgrupp ökat markant. Från sommaren 2015 till idag har antalet 

socialsekreterare ökat från fyra till tio i den aktuella medelstora kommunen. Samtliga 

intervjupersoner talar om en extrem belastning som innebär stress, sjukskrivningar och 

frustration. Respondenterna belyser även svårigheter med att rekrytera nya, framförallt 

handledare på HVB-hem, på grund av medias framställning av ensamkommande barn 

som lett till rädsla hos många personer. Vi uppfattade även frustration hos 

intervjupersonerna angående handlingsutrymme och möjlighet till insatser för 

ensamkommande barn. Många av intervjupersonerna upplevdes måna om att förklara 

sin frustration och upplevda hjälplöshet gällande organisationens upplägg med lagar och 

riktlinjer, som hämmar deras handlingsutrymme och arbete med ensamkommande barn. 

 

5.2 Ensamkommande barn som en homogen grupp 
I följande avsnitt kommer ensamkommande barn och respondenternas beskrivning och 

redogörelse av dessa presenteras i förhållande till teoretiska begrepp om social 

konstruktion. Förekomsten av definitioner av ensamkommande barn kommer att 

presenteras och problematiseras i två underrubriker: Vem är ett ensamkommande barn? 

och Sex, samlevnad och kvinnosyn. 
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5.2.1 Vem är ett ensamkommande barn? 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram, i likhet med definitionen i lagen (SFS 1994:137), 

att ett ensamkommande barn är en person under 18 år som anlänt till Sverige utan sina 

föräldrar eller andra vårdnadshavare. Vissa av intervjupersonerna väljer att definiera 

ensamkommande barn som personer som har mist och saknar mycket: 

 

En person som har förlorat väldigt mycket. Det är väl bästa definitionen? [...] Alltså alla 

nätverkskontakter som man tar för givet. Man har familj, vänner, vet var skolan ligger, 

kan språket… Deras kunskaper är ju noll i Sverige. (Socialsekreterare 1) 

 

Socialsekreterare 1 belyser svårigheter som ensamkommande barn kan komma att 

ställas inför när de anländer till Sverige. Att barn som växer upp i Sverige tar mycket 

förgivet och att dessa komponenter saknas hos ensamkommande barn. Samtliga 

intervjupersoner är måna om och noggranna med att påpeka att det inte finns någon 

skillnad mellan ensamkommande ungdomar och ungdomar som vuxit upp i Sverige. 

Handledare 1 talar om vikten av att se ensamkommande barn som likställda med 

svenskfödda barn och att benämningen ensamkommande inte bör göra någon skillnad 

på barn och barn eller ungdom och ungdom: 

 

Det är det man inte får glömma. Även om de är ensamkommande så är de helt vanliga 

tonåringar [...] Och det får man inte glömma. De är inte några andra tonåringar med 

annat tänk bara för att de är här utan sina föräldrar. Så det är väldigt viktigt att ha med 

sig. (Handledare 1) 

 

Handledare 1 är mycket noggrann med att påpeka att ensamkommande barn inte skiljer 

sig från svenskfödda barn förutom att de kommit ensamma till Sverige, från ett annat 

land.  Handledare 4 säger följande i samtal kring begreppet ensamkommande barn som 

hen finner problematiskt och med negativ klang: 

 

Jag gillar inte uttrycket. Det skulle finnas någon annan benämning. Eller ungdomar 

generellt tycker jag att man kan säga. Det är ju ingen skillnad på dem och andra 

ungdomar. (Handledare 4) 

 

Samtliga citat, som redovisats ovan, visar samma noggrannhet att inte skilja på barn och 

barn och intervjupersonerna påminner både sig själva och oss om att det är viktigt ta det 

i beaktande. Dock kommer det fram i intervjuerna att både socialsekreterare och 
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handledare även gör en markant skillnad på ensamkommande barn och svenskfödda 

barn. Handledare 4 nämner, strax efter ovanstående citat, en kulturell skillnad i samband 

med hur ensamkommande barn talar med vuxna: 

 

De behöver prata. De behöver få hjälp med att prata. Kulturellt får ju inte barn prata 

med vuxna på det här sättet som vi i Sverige är vana vid. (Handledare 4) 

 

Citatet ovan från Handledare 4 visar tydligt en differentiering mellan ensamkommande 

barn och svenskfödda barn. Oavsett hur mycket socialsekreterarna och handledarna 

påminner sig själva och andra om att barn är barn oavsett var de kommer från 

återkommer samtliga intervjupersoner till flertalet skillnader mellan ensamkommande 

barn och svenskfödda barn. Samma differentiering finner vi hos samtliga 

intervjupersoner, bland annat hos Handledare 2: 

 

Vi har flera stycken ungdomar som, vad ska man säga, de har ett västerländsk tänk. 

Alltså de tänker som oss i personalen. Afghanska ungdomar har ju en helt annan 

bakgrund. Helt andra förutsättningar. (Handledare 2) 

 

Handledare 2 menar att det finns två olika sätt att tänka. Det ena är “ett västerländskt 

tänk” och det andra är “det tänk afghanska ungdomar har”. Sättet professionella inom 

socialt arbete tänker på innebär “västerländskt tänk” och respondenten syftar då till 

svensk kultur och svenska normer. Handledare 1, som även hen har påpekat den 

obefintliga skillnaden mellan ensamkommande barn och svenskfödda barn, säger 

följande i samtal kring ensamkommande barns föreställningar om familjehem: 

 

För dem är ju familjelivet som det var när de bodde i sitt hemland. Det är ju familj för 

dem. Men den svenska familjen ser inte likadan ut med till exempel mat, pengar, huset 

eller lägenheten. Alltså det är ju hundra procent skillnad. (Handledare 1) 

 

Handledare 1 räknar upp flertalet exempel på att Sverige och svenska familjer skiljer sig 

från de ensamkommande barnens familjer och hemland. Samtliga intervjupersoner visar 

på samma tvetydiga uppfattning av ensamkommande barn. Tillskrivningen av 

ensamkommande barns egenskaper blir svårtydd då intervjupersonerna säger att 

ensamkommande barn och ungdomar inte skiljer sig från personer, födda i Sverige, och 

samma åldersgrupp. Samtidigt räknar intervjupersonerna upp flertalet exempel på hur 

ensamkommande barns kultur och kunskap skiljer sig från svenskfödda barns.  
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Stretmo (2014) visar i sin studie hur ensamkommande barn ofta ses som en homogen 

grupp som skiljer sig från “andra barn”. Hon beskriver processen med att barnen blir 

“othered”. Att de särskiljs från svenskfödda barn och att en differentiering sker mellan 

“vi” och “dem”. I likhet med Stretmo visar uppsatsens resultat att differentieringen 

mellan ensamkommande barn sker hos både socialsekreterare och handledare på HVB-

hem för ensamkommande barn. Dock visar informanterna även på en reflekterande sida 

där de, upprepade gånger i intervjuerna, nämner att ensamkommande barn och 

ungdomar är “precis som alla andra ungdomar”. Stretmo menar vidare att professionella 

inom socialt arbete redogör för konstruktioner som är motstridiga och tvetydiga. 

Återigen stärker uppsatsens resultat Stretmos studie i den mening att redovisat resultat 

visar en klar tvetydighet i hur intervjupersonerna konstruerar och talar om 

ensamkommande barn. Då de talar om ensamkommande barn och ungdomar som vilka 

barn och ungdomar som helst, men menar att det i vissa aspekter skiljer sig till hundra 

procent. 

 

De skillnader som intervjupersonerna talar om går att koppla till Eliassis (2014) begrepp 

Otherness, eller den direkta översättningen annorlundahet, där Eliassi menar att den 

dominanta gruppen tillskriver minoriteter negativa egenskaper och distanserar sig 

därmed från “de andra”. På så vis förstärker samhällets dominanta grupp sin makt och 

rätten att avgöra vad som anses rätt och fel. I relationen socialarbetare och 

ensamkommande barn går det att anta att socialarbetare är den dominanta gruppen då de 

har i uppdrag att föra organisationens talan och att ta beslut utifrån gällande lagstiftning. 

Även om intervjupersonerna upprepade gånger nämnt att “ensamkommande barn är 

som vilken ungdom som helst” så har de samtidigt visat och tillskrivit ensamkommande 

barn “annorlunda” egenskaper. På så sätt blir ensamkommande barn och ungdomar 

distanserade från både ungdomar i övrigt men även från vad begreppet svensk innebär. 

Vi kan även med fördel använda oss av Bryan och Denovs (2011) begrepp anti-youth 

och anti-refugee då vi i resultatet och analysen av hur professionella inom socialt arbete 

beskriver ensamkommande barn på ett liknande sätt. De anses varken som svenskar 

eller som ungdomar då de uppfattas, hos intervjupersonerna, skilja sig på flertalet sätt. 
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5.2.2 Sex, samlevnad och kvinnosyn 

Flera av respondenterna har tagit upp ämnet kring ensamkommande barns kunskaper 

om sex och samlevnad. Respondenterna upplever att ensamkommande barn har 

bristande kunskap om hur kontakt med det motsatta könet sker samt hur sex fungerar i 

svensk kontext: 

 

Det man ser saknas otroligt mycket är sexualkunskap. Det är ju ett sådant område där de 

ungdomar som kommer hit, både tjejer och killar, inte vet någonting. (Socialsekreterare 

3) 

 

I citatet ovan anser Socialsekreterare 3 ensamkommande barn som helt ovetande om hur 

sex och samlevnad fungerar. Som tidigare nämnt finns en tvetydig uppfattning av 

ensamkommande barn i den mening att de är “precis som alla andra ungdomar”, 

samtidigt som intervjupersonerna anser att ensamkommande barn skiljer sig från 

svenskfödda barn. Citatet ovan belyser den differentiering, mellan ensamkommande 

barn och ungdomar och barn och ungdomar som är födda och uppvuxna i Sverige. Den 

tvetydiga meningen finner vi även i ett citat från samma respondent, som utgår från att 

sexualitet är en stor del av ungdomsåren: 

 

Sexualitet är ju en ganska stor del av att vara tonåring. Och då blir ju de här 

ensamkommande utelämnade till sig själva och det de hittar på Internet. Och det blir ju 

inte alltid jättelyckat. (Socialsekreterare 3) 

 

Socialsekreterare 3 menar på att sexualitet är en stor del hos samtliga tonåringar världen 

över. Det som skiljer ensamkommande barn och ungdomar från övriga är, enligt 

intervjupersonen, att de inte har någon sexualkunskap och att de därför söker 

information på Internet. Socialsekreterare 3 menar att det blir problematiskt men talar 

inte om på vilket sätt. I en diskussion kring ensamkommande barn som blivit anklagade 

för sexuella övergrepp säger Socialsekreterare 4: 

 

Jag tänker inför sommaren på stranden där det är flera som går i bikini och vi har många 

ungdomar som kommer ha eftermiddagsaktiviteter där. Hur blir det? Jag hoppas att 

personal förbereder ungdomarna på hur vi ser på det här i Sverige och att det är en 

privatsak hur man går klädd och att man inte har rätt att ifrågasätta sättet man klär sig 

på här i Sverige. (Socialsekreterare 4) 
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Socialsekreteraren visar en oro kring hur sommaren kommer att fungera med tanke på 

att stränderna är fulla av människor som är lättklädda och menar att “vi i Sverige” har 

en annan inställning till hur vi och andra klär oss. Hen har en förhoppning om att 

personal på boendena förbereder och “lär” ungdomarna hur det kommer att se ut på 

stränderna i sommar, så att det inte kommer som en chock för de ensamkommande 

barnen och ungdomarna. Socialsekreterare 4 utgår från att ensamkommande barn och 

ungdomar inte är medvetna om hur personer är klädda på stranden och visar därför en 

oro för vad som kan ske. Differentiering mellan ensamkommande ungdomar och 

svenskfödda ungdomar upplevs hos samtliga intervjupersoner, Handledare 3:  

 

Det är ju ingen trevligt kvinnosyn de har. I Sverige har vi en enorm jämlikhet. Den 

existerar inte alls där. Den är ju helt offside. Haha, jag har ett exempel vi kan ta senare 

men det är inget för pressarna. Men just av den anledningen så säger jag så här att jag 

skulle inte låta min partner jobba för jag vet ju hur de behandlar och hur de är uppväxta 

och med vilken kvinnosyn. (Handledare 3)   
 

Handledare 3 säger med egna ord att ensamkommande barn “inte har någon trevlig 

kvinnosyn” och jämför med den svenska jämlikheten. Intervjupersonen använder 

uttryck som “helt offside” i beskrivningen av ensamkommande barns och deras 

hemländers jämställdhet och nämner i samma andetag att hen inte skulle låta sin partner 

arbeta på samma arbetsplats på grund av detta. Utifrån ovan presenterade citat går det 

att koppla resultatet under rubriken Sex, samlevnad och kvinnosyn till Stretmos (2014) 

studie som tydligt visar att professionella inom socialt arbete har en förmåga att 

tillskriva ensamkommande barn egenskaper beroende på kultur och kön. I likhet med 

Stretmo visar uppsatsens resultat på en differentiering mellan ensamkommande barn 

och ungdomar och svenskfödda ungdomar. Respondenterna konstruerar 

ensamkommande barn som okunniga gällande sex och samlevnad samt att deras 

kvinnosyn upplevs ”helt offside” i en svensk kontext.  

 

Utifrån Berger och Luckmans teori “ska” de vanor som skapats och externaliserats i 

Sverige internaliseras av barn, unga och personer som kommer nya till Sverige, det vill 

säga socialiseras. Ensamkommande barn ska, av “svenska personer”, läras upp i 

svenska normer, och vad som anses vara rätt och fel. Som Berger och Luckmann 

beskriver en social individ krävs det att denne internaliserar de normer som finns i 
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samhället. Utifrån denna definition, av en social individ, går det att förstå hur och varför 

professionella inom socialt arbete anser att det är såpass viktigt med en omskolning i 

hur det svenska samhället uppfattar saker och ting, och att detta synsätt är det absoluta 

och sanna. Barn som föds in i ett samhälle “lärs upp” dagligen av föräldrar, lärare och så 

vidare och reflekterar inte över hur normer och förställningar är skapade eller hur de 

återskapas (Berger och Luckmann, 1999). På så sätt sker en differentiering mellan 

svenskfödda barn och ungdomar och ensamkommande barn och ungdomar i den 

meningen att de svenskfödda redan är “inlärda” och tänker och agerar på ett, utifrån 

samhället sett, “rätt sätt”.  

 

5.2.3 Ensamkommande barn som klient 

Utifrån redan redovisat resultat och analys blir det tydligt att handledare och 

socialsekreterare gör skillnad på ensamkommande barn och ungdomar och svenskfödda 

barn och ungdomar. Den främsta skillnaden som intervjupersonerna lyfter är kultur och 

normer som skiljer sig åt mellan Sverige och de länder som de ensamkommande barnen 

flytt från. Vad som vidare uppmärksammats, i intervjuerna, är att handledare och 

socialsekreterare beskriver ensamkommande barn med skiftande egenskaper. Samtliga 

intervjupersoner nämner de ensamkommande barn och ungdomar, som de möter i sitt 

dagliga arbete, som är mer tystlåtna i samtal och som endast delger lite information: 

 

Hälften av mina ungdomar tittar rakt ner i bordet och säger ingenting. Den andra hälften 

har jag haft ögonkontakt med lite då och då under samtalen. Så det finns ju vissa 

ungdomar, som jag har, som är jättetrevliga och goa. Tittar och ler. (Socialsekreterare 2) 

 

Citatet av Socialsekreterare 2 visar att ensamkommande barn och ungdomar som är mer 

vältaliga, tittar och ler beskrivs synonymt med “trevliga och goa”. När ungdomarna tar i 

hand och ser handledare och socialsekreterare i ögonen anses de vara “goa”. Handledare 

1 nämner vidare vikten av ungdomarnas kunskap i det svenska språket: 

 

Vi har en ungdom som lärde sig svenska på typ tre månader. Ja, men det var som en 

dans på rosor med honom. Allt bara flyter på och det är fantastiskt. Han är bra på allt 

och allt fungerar skitbra. Så har vi de som bott här i snart ett år och inte kan säga en 

fullständig mening på svenska. (Handledare 1) 
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Liksom Socialsekreterare 2 beskriver Handledare 1 ungdomar som kan språket och där 

“allt fungerar skitbra” som fantastiska och nämner inte mer om de ungdomar som tar 

längre tid på sig att lära sig svenska. Hur intervjupersonerna talar om ensamkommande 

barn och jämför den fantastiska och duktiga ungdomen med den ungdomen som har 

svårare att lära sig svenska visar att det finns en viss typ av ensamkommande barn som 

upplevs fantastiska och tillskrivs egenskaper som “goa och trevliga”. Handledare 1 talar 

om ensamkommande barn som upplevs mer energikrävande och problematiska: 

 

Ja en del är ju supertrevliga och väldigt intresserade. [...] Sen har vi ju dem som bara 

vill ligga på sitt rum för att de mår dåligt. Och när de har gjort det i typ fem månader så 

har man inte så mycket tålamod kvar och då är det… Visst, jag får anstränga mig för att 

vara professionell och inte bara slita av täcket och skrika “gå upp med dig!” 

(Handledare 1) 

 

I likhet med Handledare 1 och Socialsekreterare 2 talar Handledare 2 om vad en “bra 

ungdom” är: 

 

Vi hade en ungdom som bodde här innan. Han var jättetrevlig. Det var inga problem 

överhuvudtaget. Han var jättebra, kunde svenska, gick i skolan och var glad och så. 

(Handledare 2) 

 

Handledare 2 visar tydligt på vad en “jättebra ungdom” innebär, det vill säga att 

ungdomen är trevlig, kan svenska och är glad. Enligt ovan redovisade citat är ett bra och 

trevligt ensamkommande barn ett barn eller en ungdom som visar uppskattning, kan 

svenska, mår bra och sköter sig. Ensamkommande barn som upplevs som motsatsen till 

bra ser inte intervjupersonerna i ögonen och tillskrivs egenskaper som dåligt mående, 

dåliga kunskaper i svenska och så vidare.  

 

Intervjupersonerna har talat om och problematiserat ensamkommande barn som är tysta 

och inte ser socialarbetare i ögonen. Kohli (2005, 2006) har upplevt samma svårigheter 

hos de socialarbetare som deltagit i hans studie. Likt Kohli har även våra 

intervjupersoner menat att de ensamkommande barn och ungdomar som är mer vältaliga 

och tar i hand upplevs som trevliga och enklare att handlägga än de som är tystlåtna. 

Intervjuerna har visat att språkkunskaper, välmående och intresse har en stor påverkan 

på hur professionella inom socialt arbete talar om ensamkommande barn. Stretmo 
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(2014) har i sin forskning funnit motstridiga konstruktioner hos socialarbetare om 

ensamkommande barn. Utifrån Stretmos resultat kan vi spekulera i att de motstridiga 

konstruktionerna av ensamkommande barn kan grundas i hur “oproblematiska” barnen 

och ungdomarna uppfattas av professionella inom socialt arbete. Att de 

ensamkommande barn och ungdomar som “sköter sig”, “mår bra”, “kan språket” och 

“är intresserade” upplevs och beskrivs som “vilka ungdomar som helst” och som 

trevliga och fantastiska. Motsatsen blir då de ensamkommande barn och ungdomar som 

visar tecken på psykisk ohälsa, orkeslöshet och problem med inlärning. 

 

Intervjupersonernas sätt att tillskriva ensamkommande barn egenskaper kan förklaras 

med Lipskys (2010) teori om klientkonstruktion. Lipsky menar att socialarbetare har en 

förmåga att “lära” klienter att bli och agera på ett sätt som förväntas av dem. Han menar 

vidare att chanserna till hjälp och insatser grundas i den relation som finns mellan 

socialarbetare och klient. Utifrån det kan vi förstå varför vissa ensamkommande barn 

beskrivs som fantastiska och trevliga. Det är de barn och ungdomar som uppfyller de 

väntade kriterier för en klient. De som visar uppskattning, är trevliga och finner sig i 

situationen är de som uppfattas som bättre än de som uppenbart mår dåligt, visar ett 

ointresse eller är orkeslösa.    

 

5.3 Hjälpbehov 

Utifrån vilka hjälpbehov professionella inom socialt arbete upplever att 

ensamkommande barn har, kommer fortsatt framställning av resultat och analys 

presenteras i två underkategorier: Praktiska hjälpbehov samt Hälsorelaterade 

hjälpbehov.  

 

5.3.1 praktiska hjälpbehov 

I intervjuerna har vi ställt frågan “vilka hjälpbehov anser du att ensamkommande barn 

har?”. Svaren hos intervjupersonerna har gett skilda uppfattningar om vad de anser att 

ensamkommande barns primära hjälpbehov är: 

 

Alltså de behöver ju någonstans att bo. Det är ju det största problemet. Eller det akuta 

problemet. [...] Vi pratar mycket utifrån olika faser. Att det liksom är en 

nyförälskelsefas då Sverige är så fantastiskt, allting är så bra och sådär. Och då behöver 

de ju egentligen inte så mycket. Då behöver de ju bara tak över huvudet, mat på bordet 

och förhoppningsvis komma igång med någon form av skola. (Socialsekreterare 3) 
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I likhet med Socialsekreterare 3 säger Handledare 2: 

 

De behov som prioriteras är ju att de har någonstans att bo, alltså boende. De får mat 

och förhoppningsvis plats i skolan. Det är väl det som prioriteras mest. (Handledare 2) 

 

Socialsekreterare 3 och Handledare 2 menar att ensamkommande barns främsta 

hjälpbehov är de basala behoven boende, mat och skola. Socialsekreterare 3 menar att 

vid ankomsten till Sverige befinner sig ensamkommande barn i en “förälskelsefas” 

vilket innebär att de älskar allt vad Sverige innebär. Därmed menar socialsekreteraren 

att ensamkommande barn egentligen inte behöver så mycket mer än att få de basala 

behoven, boende, mat och skola, tillgodosedda. Handledare 2 menar, i enighet med 

Socialsekreterare 3, att de primära hjälpbehov som hen ser hos ensamkommande barn är 

framförallt boende men även mat och skolgång. Som tidigare nämnt har 

intervjupersonerna visat en delad uppfattning om vad ensamkommande barns främsta 

hjälpbehov är: 

 

Att de ska försöka bli aktiva. Att de får aktiviteter och att de får komma in i skolan så 

att de slipper tänka på olika saker. [...] Det är väl det som hjälper mest. 

(Socialsekreterare 1) 

 

Socialsekreterare 1 lägger istället vikt vid att ensamkommande barn ska ha möjlighet till 

aktiviteter av olika former. Hen ger exempel som skola och fritidsaktiviteter och menar 

att det är ett primärt behov då det får ensamkommande barn att “slippa tänka”. 

Handledare 4 visar liknande resonemang: 

 

Man satsar väldigt mycket på att få de aktiverade för att de på något sätt ska få ut 

någonting av det. Det blir väldigt mycket fokus på att hitta någonting att göra. 

Fritidsaktiviteter eller vad som helst. För att då kan de få någon annan väg in i 

samhället. [...] Eftersom att det är så många som har kommit så är det ju fullt överallt. 

Föreningarna säger tillslut att det inte går mer. Alla vill ju spela fotboll och klubbarna 

har ju sina krav på hur en spelare ska vara. (Handledare 4) 

 

Medan Socialsekreterare 1 upplever aktivering av ensamkommande barn som ett sätt att 

ge dem möjlighet att vila från tankar och psykisk ohälsa menar Handledare 4 att 

aktiviteter ger ensamkommande barn en chans till integrering. Dock har hen upplevt 
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svårigheter och motstånd när det gäller fritidsaktiviteter för ensamkommande barn. Hen 

syftar till fotboll och menar att de olika föreningarna blir fulla och att det finns krav på 

spelarna som ensamkommande barn inte uppnår. Även Socialsekreterare 4 talar om 

svårigheter i samband med ensamkommande barns fritidsaktiviteter, i synnerhet fotboll: 

 

Vi kan ta exemplet med fotbollslaget. Det var många ensamkommande som kom dit och 

då valde föräldrarna att hålla tillbaka sina ungdomar. De kände sig inte trygga längre. 

De ville inte att de skulle blandas ihop. (Socialsekreterare 4) 

 

Utifrån Socialsekreterare 4 citat upplevs inte bara svårigheter hos föreningarna utan att 

föreningarnas ungdomar samt deras föräldrar visar en uppenbar rädsla för 

ensamkommande barn. De har valt att utesluta sina barn och ungdomar från 

föreningarna på grund av att föreningen har erbjudit ensamkommande barn en plats i 

laget. I frågan “vad tror du att ensamkommande barn har för möjligheter till 

integrering?. svarar Socialsekreterare 4: 

 

Oj. Jag är faktiskt en optimist men jag kan ändå vara lite bekymrad för det här. Jag 

anser att Sverige börjar stänga av på något sätt. Det händer mycket rasism, 

vardagsrasism och det gör att man, redan innan man kommer hit, har en stämpel. 

(Socialsekreterare 4) 

 

Socialsekreterare 4 menar att ensamkommande barns möjligheter till integrering 

förminskas då hen upplever att det svenska samhället fylls av rasistiska uppfattningar 

om ensamkommande barn. Att ensamkommande barn har en stämpel på sig redan innan 

de kommer över Sveriges gräns.  

 

Sammanfattningsvis har intervjupersonerna visat delade uppfattningar om 

ensamkommande barns primära praktiska hjälpbehov. Vissa intervjupersoner finner 

boende, mat och skola som de mest brådskande behoven som bör uppfyllas snarast efter 

ensamkommande barns ankomst till Sverige. Andra intervjupersoner har lagt vikt vid 

aktiviteter i form av både fritidsaktiviteter och skola men med skilda argument. 

Argumenten har antingen berört ensamkommande barns chanser att få en paus från 

oroande tankar men även att aktivering ger ensamkommande barn möjlighet till 

integrering. Dock finns ett motstånd i föreningarna, både prestationsmässigt men att 
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ensamkommande barn även möts av rädsla från svenskfödda barn, ungdomar samt deras 

föräldrar.  

 

Stretmo (2014) menar att kategorisering av människor som kommer i kontakt med 

socialtjänsten är nödvändigt för att effektivisera arbetet. Dock menar hon att det blir 

problematiskt då klienterna är enskilda individer med skilda behov. Många av 

intervjupersonerna har utgått från och upplever att ensamkommande barns primära 

behov är de grundläggande behoven boende, mat och skolgång. Det är enligt svenska 

normer de grundläggande behoven som behövs tillfredsställas i första hand. Detta kan 

bli problematiskt om barnen och ungdomarna inte delar samma uppfattning som 

socialarbetarna och känner sig därmed negligerade. Dock har andra intervjupersoner 

lagt vikt vid en aktivering av ensamkommande barn men upplever en problematik i 

framförallt olika sportföreningar. Flera intervjupersoner har uppfattat ett motstånd 

gentemot ensamkommande barn vilket kan förklaras med Hirvonen (2013) och Sinhas 

(2008) argument kring den ökade rasismen i samhället. I media kan man dagligen läsa 

om ensamkommande barn och de tillskrivs inte sällan negativa egenskaper vilket leder 

till en rädsla och oro i samhället. Exemplet med föräldrar som inte tillåter sina barn och 

ungdomar umgås med ensamkommande barn visar tydligt på den nämnda rädslan.  

 

Berger och Luckmann (1999) förklarar med sin teori hur socialiseringsprocessen går 

till. De menar att, bli en social individ krävs det att personen i fråga internaliserar 

samhällets vanor, normer och kultur. Utifrån Berger och Luckmanns teori blir det 

viktigt för ensamkommande barn, för att socialiseras och integreras i svenska samhället, 

att anamma de svenska normer och vanor som existerar. Därför kan det antas viktigt för 

vissa intervjupersoner att ensamkommande barn blir aktiverade. Att de till exempel får 

börja skolan och har möjlighet att bli föreningsaktiva. Det är även de svenska normer 

och vanor som lyser igenom när intervjupersonerna menar att ensamkommande barns 

primära behov är boende och mat. Kanske anser barnen och ungdomarna själva att deras 

primära hjälpbehov är något helt annat. Men utifrån svenska internaliserade normer och 

svenska statens bestämda lagar och regler är boende, mat och skolgång 

ensamkommande barns primära hjälpbehov.   
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5.3.2 Hälsorelaterade hjälpbehov 

Samtliga intervjupersoner har framfört ensamkommande barns primära praktiska behov, 

det vill säga boende, mat och skolgång. Men de har även framfört ensamkommande 

barns psykiska ohälsa: 

 

Det är mycket tankar. Man skulle kunna säga att alla ensamkommande som kommer hit 

skulle behöva psykologhjälp, vilket inte finns. Det existerar inte. Vilket gör att de mår 

väldigt dåligt. (Handledare 2) 

 

Handledare 2 upplever att ensamkommande barn generellt har väldigt mycket tankar 

och menar att samtliga ensamkommande barn är i behov av någon form av 

psykologhjälp. Dock menar intervjupersonen att den hjälpen inte existerar vilket leder 

till att ensamkommande barn inte har möjlighet att bearbeta sina trauman och få 

behandling för sin psykiska ohälsa: 

 

De mår verkligen inte bra. Och problemet är att det inte finns så mycket som är 

anpassat. Det finns inte så mycket insatser som är anpassade. Och det är ju svårt att få in 

dem på BUP. Det ska mycket till. (Socialsekreterare 4) 

 

I likhet med Handledare 2 menar Socialsekreterare 4 att ensamkommande barn 

verkligen inte mår bra och pekar på samma problem, det vill säga att det inte finns några 

insatser att bevilja ensamkommande barn för behandling av psykisk ohälsa. 

Socialsekreterare 4 nämner BUP och upplever svårigheter att få hjälp av dem och menar 

att ensamkommande barn och ungdomar ska ha en speciell anledning till att bli beviljad 

hjälp. Samma problematik nämner Socialsekreterare 3: 

 

Jag skulle säga att deras psykiska ohälsa är prioriterad. Men det är ganska svårt att göra 

någonting åt det. Det finns inga riktiga insatser att bevilja som passar det de har varit 

med om. Även om vi prioriterar och ser ett behov av till exempel, BUP-kontakt så får 

man ändå ingen respons från BUP. Nästan allting ses som stressreaktion av flykt. 

(Socialsekreterare 3) 

 

De tre citaten är samstämmiga och samtliga intervjupersoner menar att de upplever en 

psykisk ohälsa hos ensamkommande barn. Dock faller ensamkommande barn mellan 

stolarna då det inte finns insatser för socialsekreterare och handledare att bevilja. Två av 
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citaten ovan nämner hur svårt det är för ensamkommande barn att få kontakt hos BUP 

och att “det ska mycket till” innan de tar sig an en ansökan gällande ensamkommande 

barn. Socialsekreterare 3 menar att BUP försvarar sig med att det är en stressreaktion av 

flykt. Ensamkommande barn har därmed, trots den av intervjupersonernas upplevda 

psykiska ohälsa, ingen möjlighet till hjälp och bearbetning av trauma och kris. Därför 

har socialsekreterare och handledare, som nämnt tidigare, valt att lägga vikt vid 

aktiviteter. Det blir ensamkommande barns enda möjlighet att undvika oroande tankar 

för en kort stund.  

 

Samtliga intervjupersoner har berört ensamkommande barns behov av psykiatrisk 

behandling men har i samma stund talat om de begränsningar som finns för att bevilja 

sådana insatser. Sinha (2008) har i sin forskning uppfattat att i och med högerextremas 

framfart inom politiken har insatser för ensamkommande barn minskat. Sinha belyser 

framförallt vårdinsatser som inskränkts. Vårt resultat styrker Sinhas resultat då 

intervjupersonerna tydligt visar och talar om att ensamkommande barn psykiska ohälsa 

förblir obehandlad på grund av brist på insatser trots det stora behovet. BUP får in 

otaliga ansökningar som det allt som oftast väljer att avse från med argumentet “vanlig 

krisreaktion”. Organisationen BUP och dess sätt att göra skillnad på ensamkommande 

barn och svenskfödda barn går att förklaras med begreppet “vi” och “de”. Bauman och 

May (2001) menar att distanseringen mellan “vi-gruppen” och “de andra” sker med 

hjälp av misskreditering av “de andras” kultur och tillskriver dem negativa egenskaper. 

De menar vidare att främmande kulturer är lättare att hantera på håll men att när något 

främmande kommer närmare blir det genast skrämmande och obekvämt. BUP gör en 

klar differentiering mellan ensamkommande barn och svenskfödda barn med tanke på 

tillgången av insatser hos organisationen. Utifrån Baumans och Mays argument kan vi 

förstå deras agerande då ensamkommande barn inte socialiserats eller har samma kultur 

som svenskfödda barn och ungdomar och därför blir det skrämmande. En spekulation 

kan leda till att personal på BUP blir osäkra i sitt arbete då de kan komma att behandla 

trauma från krig och flykt, vilket de kanske inte känner sig bekväma med på grund av 

bristande erfarenhet. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det överlag finns en tudelad uppfattning om 

ensamkommande barn hos de professionella inom socialt arbete som intervjuats för 

studien. Ensamkommande barn konstrueras å ena sidan “som vilka ungdomar som 

helst”, intervjupersonerna menar att de fysiskt är barn och ungdomar, och att de därmed 

har samma behov och begär som svenskfödda barn. Samtidigt tillskriver 

intervjupersonerna ensamkommande barn egenskaper som “avvikande” från barn och 

ungdomar i övrigt. Respondenterna talar ofta om ensamkommande barn som att de “har 

fel sätt att tänka”, till exempel anses de ha en annan kvinnosyn, samt att de har svårt att 

förstå det svenska samhället och dess normer. Hos vissa intervjupersoner har dessa 

uppfattningar lett till en oro för vad som skulle kunna komma att ske, om 

ensamkommande barn “inte blir upplärda i vad som är rätt och fel”, och syftar främst på 

brottslighet.  

 

Resultatet av studien visar att ensamkommande barns hjälpbehov först och främst anses 

vara grundläggande behov, som tak över huvudet och mat på bordet. Socialsekreterare 

och handledare upplever stor frustration på grund av tids- och resursbrist och de önskar 

fler insatser att bevilja ensamkommande barn. Intervjupersonerna har lagt stor vikt vid 

framförallt ensamkommande barns psykiska mående och behov av samtal. Studien har 

också visat en begränsning för professionella att utföra behandling, i form av 

exempelvis samtal om barnens och ungdomarnas psykiska mående. Socialsekreterarna 

har framförallt upplevt ett kraftigt motstånd från BUP, då de oftast “får kalla handen” i 

kontakten gällande ensamkommande barn behov av vård.  

 

I nuläget, med rådande brist på behandling för ensamkommande barn, uppfattas 

fritidsaktiviteter både som ett sätt att integrera barn och ungdomar samtidigt som ett sätt 

att “lägga locket på” och få ensamkommande barn att undvika oroande tankar. Vi 

uppfattade i diskussioner kring integration att många av intervjupersonerna likställde 

integration med anpassning samt att lära sig språket fort. Ensamkommande barn “ska 

rätta in sig i ledet” istället för att samhället och ensamkommande barn förenas och 

påverkar varandra. 
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Det ökande antalet ensamkommande barn under 2015 har lett till ett ansträngt läge inom 

den svenska Socialtjänsten, något som blir tydligt i mötet med våra intervjupersoner. I 

intervjuerna har vi upplevt en välvilja hos samtliga handledare och socialsekreterare att 

tillgodose ensamkommande barns och ungdomars behov men att de upplever en extrem 

tids- och resursbrist. Vi, i likhet med intervjuade handledare och socialsekreterare, anser 

att det finns en organisatorisk problematik som påverkar socialarbetare negativt i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Intervjuerna präglas av mycket frustration och stress 

som påverkats av rådande situation med ökad arbetsbelastning. Förutom 

socialarbetarnas problematiska arbetssituation hamnar ensamkommande barn i kläm, i 

och med brist på individuellt utformade insatser för dessa.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Metoden för studien utgjordes av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har metoden fungerat bra. 

Tillvägagångssättet har möjliggjort åtkomsten till respondenternas beskrivning av 

ensamkommande barn och på så sätt möjliggjort förståelsen för på vilket sätt sociala 

konstruktioner kommer till uttryck. Det är dock möjligt att kritisera några av det val 

som vi gjort, bland annat att ett genusperspektiv inte tagits till studien. Det är rimligt att 

anse att ett större perspektiv taget till genus hade varit relevant för studien.  Med 

utgångspunkt i studiens syfte har ett bredare genusperspektiv på sociala konstruktioner 

av ensamkommande barn valts bort, till fördel för teorier gällande sociala 

konstruktioner och klientkonstruktion. Studiens uppsatta tidsram har till detta också 

varit en bidragande faktor, men med utgångspunkt i vår studie hade en jämförelse av 

konstruktioner mellan ensamkommande flickor respektive pojkar varit relevant för 

framtida forskning.  

 

Uppsatsens resultat visar att professionella inom socialt arbete framställer och 

konstruerar ensamkommande barn utifrån en rad negativa egenskaper baserade på yttre 

attribut och personlighet, så som härkomst och grad av utåtagerande. De barn och 

ungdomar som upplevs välvilliga, lugna och ”gör som de ska” konstrueras som goda, 

väluppfostrade undantag. De som upplevs mer krävande, utåtagerande och inte sköter 

skolan, konstrueras som opålitliga och potentiellt farliga utifrån en kulturell kontext. De 

sociala konstruktionerna känns väl igen från tidigare forskning (Se, Bryan & Denov, 

2011; Stretmo, 2014; Wernesjö, 2014), men måste förstås utifrån sin kontext och plats i 
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tiden. Under arbetsprocessen har det varit svårt för oss att ta del av allt gällande 

flyktingsituationen i Europa. Känslan av hopplöshet för alla människor som flyr 

infinner sig snabbt. Situationen i Sverige och Europa är extremt ansträngd, och inslag 

om en ny ”flyktingvåg” rapporteras så gott som dagligen. Oron över att inte ha 

möjlighet att hjälpa alla som söker asyl i Sverige är tydlig hos intervjupersonerna. En 

oro som uppsatsförfattarna delar.  

Den höga arbetsbelastningen som professionella, inom socialt arbete med 

ensamkommande barn har, porträtteras väl av studiens intervjupersoner. En situation 

som med största sannolikhet fått färga den sociala konstruktionen av ensamkommande 

barn. Dock anser vi att resultatet av studien, utifrån sociala konstruktioner, är 

användbart i ett större perspektiv. Studiens intervjupersoner är inte ensamma som en 

ansträngd arbetssituation och konstruktionerna känns igen från tidigare forskning. 

Arbetssituationen har dock, med stor sannolikhet, fått färga konstruktionen i högre 

utsträckning än om situationen varit annorlunda. Examensarbetets begränsade 

omfattning och tidsram har dock inneburit att vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i 

omfattningen av socialarbetarnas egen förförståelse, och vad denna har för betydelse för 

konstruktionen av ensamkommande barn. Vi anser det dock vara ett ämne för framtida 

forskning.  

Avslutningsvis vill vi framföra att sociala konstruktioner är någonting som den sociala 

individen skapar och återskapar dagligen. Vi anser att sociala konstruktioner inte enbart 

är en negativ process utan att det hjälper människan att strukturera livet med hjälp av 

kategorier. Dock vill vi belysa socialarbetares ansvar i att skapa och återskapa sociala 

konstruktioner och olika föreställningar om personer. Därmed krävs det, inom socialt 

arbete, att ständigt vara alert och uppmärksam på sina föreställningar och vara noggrann 

med att inte sprida vidare negativa egenskaper och förutfattade meningar om andra 

människor. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Vi heter Natalie Dahlbacka och Emma Frost och studerar termin sex på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under vårterminen kommer vi att 

skriva vår c-uppsats om socialarbetares arbete med ensamkommande barn. Med 

bakgrund i den situation som råder i Sverige och Europa i och med ökat mottagande av 

ensamkommande barn har vi funnit ett intresse för att undersöka hur ert arbete med 

dessa barn och ungdomar ser ut.  
 

Vi är tacksamma för att du vill ställa upp på intervju, då du besitter viktig kunskap som 

kommer hjälpa oss i vårt uppsatsskrivande. Medverkan till intervju är högst frivillig och 

du får när som helst under processen avbryta din medverkan utan krav på skäl till 

beslutet. Under intervjun har du även rätten att avstå att svara på våra frågor. Din 

medverkan är anonym och du kommer att avidentifieras genom att utesluta visning av 

namn, ålder och kön. 
 

Under intervjun kommer vi att använda oss av en bandspelare för att kunna transkribera 

intervjun för att säkerställa en korrekt återgivelse. De uppgifter du lämnar till oss 

kommer enbart att användas till vår studie. De kommer inte att spridas vidare. Efter 

uppsatsens färdigställande kommer materialet att förstöras.  
 

Vi vill åter tacka dig för din medverkan. Vid eventuella frågor eller synpunkter är du 

välkommen att höra av dig. Du har även möjlighet att kontakta vår handledare Ulf 

Drugge, ulf.drugge@lnu.se.  
 

Vänliga Hälsningar  

Natalie Dahlbacka 

nd222ca@student.lnu.se 

Emma Frost 

ef222hk@student.lnu.se 

 
  



 

 II 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som handläggare för ensamkommande barn/HVB för 

ensamkommande barn? 

Övergripande frågor 

1. Hur definierar du ensamkommande barn? 

2. Finns det några hjälpbehov som är typiska för ensamkommande barn? (praktiska 

och hälsorelaterade).  

3. Upplever du att det finns en sorts hjälpbehov som prioriteras mest? Prioriteras 

vissa typer av hjälpbehov som mer brådskande än andra, i så fall vilka? 

4. Är det något behov som de ensamkommande barnen uppvisar som avviker från 
dem som man vanligen möter bland kategorier av barn/ungdomar, exempelvis 
av dem som är födda i Sverige 

 

5. På vilket sätt diskuteras det samhällspolitiska läget på din arbetsplats?  

6. Hur upplever du samhällsdebatten kring ensamkommande barn? Dels den 

politiska och dels den allmänna som förekommer på ”gator och torg”?  

7.  På vilket sätt anser du att samhällsdebatten påverkar ditt dagliga arbete?  

 

Bedömningar/dagliga arbetet 

1. Vad tar du med i beaktande vid en bedömning/beslut/dagliga arbetet? 

2. Vad känner du är vanligast när du ska göra en bedömning/dagliga arbetet i mötet 

med barnen? 

3. Är det något av de du redogjort för som enligt dig inte skulle behöva påverka din 

bedömning/ dagliga arbete?  

4. Hur stor påverkan tror du klienternas personlighet har/får i bedömningar/ditt 

dagliga arbete? 

5. Vilka begränsningar ser du i ditt arbete med ensamkommande barn? 

 

Avslutande fråga 

-Efter allt vi har samtalat om, vilka möjligheter/chanser tror du att ensamkommande 

barn har för att integreras i det svenska samhället?  

 


