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Due to the current situation in the world, where war and poverty are causing the need for a 

lot of people to leave their homelands, there are currently many people trying to find shelter 

and safety in other countries. A lot of the people fleeing their homelands for a better future 

are so called unaccompanied minors, who are children arriving at their destination without 

parents or a legal guardian. The amount of unaccompanied minors seeking refuge in 

Sweden have steadily grown over the last couple of years. This study aims to investigate  

the different difficulties social service workers within four municipalities in the south part 

of Sweden, whose main work consists of helping and assessing these childrens needs, can 

encounter while trying to accomplish the different aspects of said work within the boundries 

of the resources given to them by their organisations. The study also aims to investigate the 

same social workers possibilities of getting assistence from co-workers and other parts of 

the organisation, as well as from managers. The study is built upon semi-structured 

interviews with four social workers who are currently working with unaccompanied minors. 

The data collected in the interviews were analysed using Michael Lipskys theory of street 

level bureaucracy, as well as a system theory. The results of the study showed me that while 

the interviewed social service workers had, to some extent, experienced trouble 

accomplishing their work-related tasks, they also felt that the support of their organisations 

and society as a whole made the work possible to perform. The study did show that the 

social workers employed in smaller municipalities had a harder time coping, but i am 

doubtful whether or not this can be applied as a general state, considering the small scope of 

the study.  
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1En Lex Sarah-anmälan kan exempelvis göras av en  

socialsekreterare som vill anmäla missförhållanden inom den egna organisationen. 

1 
 

1 . Inledning 
 
Den 24 januari 2016 kunde kunde följande läsas i en artikel i Svenska 

Dagbladet; 

 

86 av landets 290 kommuner har hittills anmält sin egen socialtjänst med en 

så kallad Lex Sarah-anmälan, enligt SVT:s Agenda. För en dryg månad sedan 

var antalet 30. Ytterligare 85 kommuner överväger eller har övervägt att göra 

en anmälan. (SvD, 2016-01-24) 

 

Under veckorna innan och efter kunde många liknande artiklar läsas i olika media. 

De omnämnda Lex Sarah- anmälningarna1 handlade uteslutande om socialtjänstens 

arbete med ensamkommande flyktingbarn. Det här arbetet kommer att handla om hur de 

som arbetar med ensamkommande flyktingbarn inom socialtjänsten ser på sitt arbete, 

och om de själva känner att deras arbete med ensamkommande flyktingbarn är 

rättssäkert.  

 

1.1 . Problembakgrund 

Varje år kommer många flyktingar till Sverige. Ett signifikant antal av dem är så kallade 

ensamkommande flyktingbarn. Enligt FN:s flyktingkonvention definieras flyktingar 

som människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet 

till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända (Brunnberg, Borg & 

Fridström, 2011, s.15).  

Ensamkommande flyktingbarn definieras i Lagen om Mottagande av Asylsökande 

(LMA) som ” barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 

eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare” (LMA, §1).  

År 2015 kom 162 877 flyktingar till Sverige varav 35 369 ensamkommande 

flyktingbarn. Detta är en stor ökning från år 2014 då antalet ensamkommande 

flyktingbarn var 7 049 st, samt 2013 då antalet var 3 852 st (Migrationsverket, 2016-02-

08). Vid anländandet har varje enskild flykting enligt LMA rätten att ansöka om asyl. 

Asyl är enligt Utlänningslagen §3 ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning för att 

de är flykting eller alternativt skyddsbehövande, vilket innebär att de av olika skäl inte 

kan återvända till sitt ursprungsland. För ensamkommande flyktingbarn gäller att 



  
 

2 

asylansökan ska besvaras inom tre månader. Migrationsverket har ansvaret för att anvisa 

ensamkommande flyktingbarn till en kommun. I anvisningskommunen är det 

Socialtjänsten som har huvudansvaret för att bl.a utreda barnets behov med 

utgångspunkt i barnets bästa samt ordna barnet ett bra boende i antingen ett familjehem 

eller ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Boendet ska vara tillfälligt medan 

barnet väntar på svar på sin asylansökan, dock varar boendet ibland under längre 

perioder (Norström och Gustafsson, 2010, s.6).  

Socialtjänstens ansvar att utreda barnets behov samt följa upp insatser innebär att de 

behöver träffa barnet flera gånger. Socialtjänsten ska sammanställa en utredningsplan 

inför utredningen, en vårdplan som beskriver hur vården ska fungera, samt en 

genomförandeplan där det framgår hur boendet ska genomföra vården. Var sjätte månad 

ska placeringen av barnet även övervägas, i syfte att säkerställa att vården fungerar, att 

ungdomens behov blir bemötta samt att ingen förändring behöver göras i vård- och 

genomförandeplanen. De dokument som skrivs om barnen och ungdomarna ska även 

kommuniceras till barnet samt dennes goda man, då dessa ska kunna informera om 

socialtjänsten missuppfattat något. Migrationsverket ska även arbeta för att hitta barnets 

familj, om barnet så önskar (Socialstyrelsen, 2013, s.28).  

Anvisningskommunen ska tillsätta en God man åt barnet, som ska fungera som en 

beskyddare och hjälpare med exempelvis vårdkontakter och ekonomi. Slutligen är det 

även anvisningskommunen som ansvarar för att planera för barnets uppväxt och 

integrering om hen får permanent uppehållstillstånd (Ibid). Arbetet för socialsekreterare 

är stressfyllt med hög arbetsbörda och personalomsättning, vilket har ökat under senare 

år, troligen till viss del beroende på ökningen av arbetsuppgifter och ansvar avseende 

bl.a ensamkommande flyktingbarn (Coffey, Dugdill och Tattersall, 2009, s.10). Då 

socialsekreterare är så kallade gräsrotsbyråkrater, som arbetar som länkar mellan 

klienterna och organisationen, kan de även uppleva slitningar mellan organisationens 

riktlinjer och sin önskan att hjälpa klienterna (Lipsky, 2010, s.4). 

Det svenska mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har sin grund i 

internationella överenskommelser som behandlar mänskliga rättigheter och etik, så som 

Barnkonventionen och Genevekonventionen (Ibid). De punkterna i Barnkonventionen  

som främst påverkade mottagandet är de som talar om varje barns rätt till barndom, att 

bli behandlade rättvist, till säkerhet, beskydd, utbildning och att bli hörda 

(Thommessen, Corcoran & Todd, 2015, s.1). 
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Ensamkommande flyktingbarn är en av de mest utsatta grupperna i dagens samhälle, 

och det är viktigt att mottagandet av dem fungerar väl.  Utredningar avseende de 

ensamkommande flyktingbarnen ska ske rättssäkert, vilket innebär att utredningarna ska 

ske med rättslig förutsägbarhet och i enlighet med likabehandlingsprincipen. Som 

framgår av den tidigare forskning som presenteras nedan är inte detta alltid fallet, då 

tolkningen av de lagar som berör handläggningsprocessen kan variera mellan 

kommuner (Norström och Gustafsson, 2010, s.11). Utredningarna ska även genomföras 

med transparens och utförlig dokumentation. I Nationalencyklopedin benämns 

rättssäkerhet som juridisk rättvisa, men det påpekas även att en entydig definition 

saknas (Nationalencyklopedin, 2015). Utredningarna avseende ensamkommande 

flyktingbarn fokuserar ofta mest på hälsa och nuvarande behov, och bortser till stor del 

från frågeställningar avseende exempelvis nätverk. Vissa beslut behöver därtill tas innan 

en fullständig utredning är klar, i och med att barnens behov ofta är mer akuta än i 

ärenden avseende svenskfödda barn (Stretmo och Melander, 2013, s.109). För att de 

ensamkommande barnens mottagande och etablering ska ske så smidigt som möjligt är 

det viktigt att arbetet inom och mellan de olika systemen, så som Migrationsverket och 

Socialförvaltningen, har fungerande riktlinjer och klara procedurer. Enligt 

socialsekreterare som arbetar med mottagande och utredning av ensamkommande 

flyktingbarn i Umeå saknas idag tydliga målsättningar med mottagandet, vilket är en 

stressfaktor som påverkar både socialsekreterarna och de ensamkommande 

flyktingbarnen (Eriksson, et al, 2014, s. 39) 

Brister i samarbetet mellan systemen och nivåerna i systemen påverkar 

socialsekreterarna, och även i förlängningen mottagandet av och tillvaron för de 

ensamkommande barnen (Öquist, 2008, s.77). Forskning har visat att det är viktigt för 

barnen själva att det finns vuxna individer i dess närhet som kan lotsa och hjälpa dem 

(Thommessen et al, 2015, s.7), vilket ytterligare ökar behovet av samarbete inom och 

mellan systemen, då brister i socialsekreterarnas arbete direkt påverkar barnens 

livssituation. Forskning om hur stress och begränsade möjligheter för socialsekreterare 

att utföra sina arbetsuppgifter påverkar socialsekreterarna såväl som de 

ensamkommande flyktingbarnen är begränsad.  

Som synes ovan har antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige 

ökat från 3 852 st 2013, till 7 049 st 2014 och till 35 369 barn 2015. Socialsekreterarna 

har ett stort ansvar för dessa barn, då de ska säkerställa att de får ett bra ställe att bo på 

samt att de får möjligheter att integreras i samhället. Detta innebär i sin tur att 
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socialtjänsten har ett stort behov av resurser, för att säkerställa att de klarar av alla de 

arbetsuppgifter de ska genomföra. Bristande resurser kan göra socialsekreterarnas arbete 

svårt att genomföra, vilket kan leda till en negativ påverkan på arbetets kvalitet, som till 

sist och syvendes har en negativ påverkan på klienternas situation. 

 

1.2 . Problemformulering 

Av min problembakgrund framgår det att socialtjänsten har ett stort ansvar avseende 

ensamkommande flyktingbarn, då de har ska hitta barnet ett lämpligt boende, utreda 

barnets behov och senare följa upp om behoven möts samt planera för barnets uppväxt 

efter att de fått uppehållstillstånd. De ska även samarbeta med de övriga myndigheterna 

som har egna ansvar gentemot de ensamkommande flyktingbarnen, så som 

Migrationsverket. 

Socialtjänstens arbetsbörda ökar i takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn 

ökar, då samma arbetsuppgifter ska genomföras avseende varje enskilt barn. Dock är det 

inte säkert att socialtjänstens resurser ökar i samma takt som behovet ökar, då 

rekrytering av ny personal och eventuella omorganiseringar tar tid att genomföra. Detta 

kan leda till att de socialsekreterare som arbetar med de ensamkommande barnen får 

ändra strategier, genom att exempelvis arbeta övertid och i värsta fall prioritera bort de 

arbetsuppgifter som inte ses som lika akuta, vilket kan vara exempelvis dokumentation. 

Detta leder i sin tur till att rättssäkerheten påverkas, då exemplet avsaknad av 

dokumentation medför en avsaknad av transparens inom arbetet, och en minskad 

trygghet inom organisationen. En avsaknad av resurser kan vara ett orosmoment för 

hela organisationen, då systemet som helhet riskerar att fallera om en av medarbetarna 

blir sjuk eller säger upp sig.  Avsaknad av resurser kan ses som ett socialt problem då 

det påverkar i första hand socialsekreterarna och deras organisationer, i andra hand 

klienterna, och i förlängingen även samhället då det sätt som socialt arbete genomförs 

på påverkas och förändras om socialsekreterarna inte längre på ett rättssäkert sätt kan 

utföra sina arbetsuppgifter. De socialarbetare som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn kan uppleva en rollkonflikt då de dels innehar en position som representant 

för organisationen med det begränsade handlingsutrymme och riktlinjer som medföljer, 

samtidigt som de vill hjälpa och tillgodose barnens behov. De brister som finns inom 

socialtjänsten tycks enligt tidigare forskning (se nedan) bero på att socialarbetaren 

fatnar mellan klienten och organisationen i egenskap av gräsrotsbyråkrater. Detta 

innefattar svårigheter med att tolka lagar och riktlinjer, samt rollkonflikter då 
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socialarbetaren vill hjälpa klienter samtidigt som de saknar möjligheter att göra detta 

(Norström och Gustafsson, 2010).  

Med hänsyn till att det under år 2015 kom 35 369 ensamkommande flyktingbarn till 

Sverige som fördelades mellan kommunerna kan möjligheterna socialtjänsten har att 

genomföra sitt arbete rättssäkert med de befintliga resurserna ifrågasättas. Jag vill med 

detta arbete ta reda på om socialtjänsten kan genomföra sina arbetsuppgifter, 

innefattande bland annat utredningar och överväganden, med de resurser de har till sitt 

förfogande utan att en eventuell resursbrist påverkar kvaliten avseende rättssäkerhet i de 

utförda arbetsuppgifterna. Jag vill även ta reda på hur socialsekreterarnas organisation 

begränsar eller möjliggör arbetet för socialsekreterarna. 

 

1.3 . Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utreda om de socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn har den tid och de resurser som krävs för att de ska 

kunna klara sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt mot bakgrund av det ökande antalet 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Jag vill även undersöka på vilka sätt 

organisationen inom vilken de arbetar begränsar eller möjliggör arbetet. Jag vill uppnå 

syftet med användning av kvalitativa intervjuer. Kunskap om detta är viktigt då det kan 

påvisa brister och eventuella resursbehov.  

 

1.4 . Frågeställningar 

 Vilka svårigheter finns för socialsekreterare att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

rättssäkert sätt med de resurser de har till sitt förfogande? 

 På vilka sätt begränsar eller möjliggör organisationen arbetet för 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn? 

 

1.5 . Disposition 

I kapitel 1 har jag i problembakgrunden beskrivit de hur flyktingmottagandet i Sverige 

ser ut idag, samt vilka arbetsuppgifter socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn ska utföra. Jag har även till viss del beskrivit hur brister 

på resurser samt de system i vilka socialsekreterarna verkar påverkar socialsekreterarnas 

arbete. Därefter har jag under problemformuleringen beskrivit det problem jag vill 

undersöka, vilket sedan preciserats i syftet och frågeställningarna.  
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I kapitel 2 redovisar jag den tidigare forskning som finns inom området i tre delar. 

Den första delen beskriver generellt socialsekreterares arbete och arbetssituation, medan 

den andra delen beskriver situationen för socialsekreterare som arbetar specifikt med 

ensamkommande flyktingbarn. Den tredje delen handlar om vad klienterna själva, alltså 

de ensamkommande flyktingbarn som socialsekreteraren arbetar med, förväntar sig i 

relationen till socialsekreteraren. Den tidigare forskningen syftar till att ge läsaren en 

förståelse om socialsekreterarens arbete och de krav som finns på dessa från både 

samhälle, den egna organisationen samt klienterna med vilka socialsekreterarna arbetar.  

Kapitel 3 redovisar de teoretiska utgångspunkter jag använt i mitt arbete, nämligen 

Gräsrotsbyråkrati och Systemteori. De båda teorierna syftar till att tillsammans öka 

förståelsen för socialsekreterarens situation som mellanhand mellan organisationen och 

klienten, och hur organisationen inom vilka socialsekreteraren arbetar kan påverka det 

dagliga arbetet. I syfte att uppnå tydlighet såväl för mig själv som för läsaren har jag 

även skrivet ett stycke där jag motiverar mina teoretiska perspektiv.  

I kapitel 4 beskriver jag mina metoder och metodologiska överväganden, och detta 

kapitel syfter främst till att ge läsaren en möjlighet att följa min process genom arbetet. 

Detta kapitel har jag skrivit så utförligt jag kunnat, då jag känner att detta ökar 

tillförlitligheten hos arbetet. 

I kapitel 5 finns mitt resultat och min analys av de intervjuer jag genomfört i syfte att 

få svar på mina frågor.  

Avslutningsvis har jag i kapitel 6 min slutdiskussion, där jag presenterar mina 

viktigaste fynd, samt förslag på framtida forskning. 

 

2 . Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning som syftar till att beskriva den kunskap som finns inom 

området. Som jag nämnt under problembakgrund finns det begränsat med forskning om 

hur brist på resurser påverkar socialsekreterarna som arbetar med specifikt 

ensamkommande flyktingbarn. Med anledning av detta har jag som komplement även 

använt forskning om hur stress påverkar socialsekreterare såväl som forskning om vad 

de ensamkommande flyktingbarnen behöver, i syfte att rama in problemet. 

Under den första rubriken redovisas forskning om hur socialarbetare påverkas om de 

saknar de resurser de behöver för att genomföra sitt arbete, och hur brist på resurser så 

som tid och personal påverkar deras mentala hälsa och stressnivå. Stress påverkar både 

den mentala hälsan och kapaciteten hos den enskilde individen, vilket kan leda till 
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utmattningsssymptom och svårigheter att fokusera. Dessa problem kan leda till att 

arbetet påverkas, genom att handläggarna får svårare att genomföra arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur kan leda till att exempelvis rättssäkerheten i ärenden blir svårare att 

upprätthålla. Avsnittet innehåller även forskning om hur socialarbetarna påverkas av 

den övriga organisationens möjligheter att hjälpa eller begränsa avseende 

socialsekreterarens arbete.  

Under den andra rubriken beskrivs socialtjänstens arbete med ensamkommande 

flyktingbarn, och de brister och tillgångar som finns inom arbetet med dem. Denna 

forskning är den som bäst redovisar hur arbetet kan te sig för de socialsekreterare som 

medverkat i min studie, och kan därför ge insikt i hur arbetet för dem ser ut. I detta 

avsnitt finns, som i det föreliggande, information om hur socialsekreterarens arbete 

påverkas av stress samt resursbrist, och organisationens påverkan på arbetet. Detta 

avsnitt är helt inriktad på socialtjänstens arbetet specifikt med ensamkommande 

flyktingbarn. Båda de första avsnitten under tidigare forskning ger information om både 

vilka svårigheter som kan finnas med socialsekreterarnas arbete samt hur organisationen 

möjliggör eller begränsar arbetet.  

Under den tredje rubriken beskrivs hur barnen ser på mottagandet samt forskning om 

deras behov. Den här informationen är viktig då en förståelse av barnens egna åsikter 

och behov kan spegla hur socialtjänsten kan och bör agera. Barnen vars ärenden 

socialarbetarna handlägger är först och främst deras klienter. Socialsekreterare är så 

kallade gräsrotsbyråkrater, ett uttryck jag kommer gå in närmare på under avsnittet 

Teoretiska utgångspunkter, och som sådana har de en tendens att fastna mellan klienten 

på ena sidan och organisationen på andra sidan. Klienten vill gärna att socialarbetaren 

ser situationen på deras sätt, och att socialarbetaren ger hen den hjälp hen anser sig 

berättigad till, medan organisationen ofta vill att klienten ska falla inom de ramverk som 

organisationen ska arbeta efter och att klienterna därmed inte ska ses som individer 

(Johansson, 2007, s 43f). På grund av den prekära dubbla roll socialarbetaren ofta 

befinner sig i, anser jag att det är viktigt att inte bara förstå vad socialarbetaren vill och 

vad organisationen vill, utan även vad klienterna i fråga, alltså barnen, vill ha i sitt möte 

med socialsekreteraren. Vad klienterna som socialsekreteraren arbetar med kräver av 

socialsekreterarna har stor påverkan på deras arbete och arbetssituation, då de kan 

begära eller behöva mer uppmärksamhet och hjälp än vad organisationen har resurser 

för. Denna forskning kan ge information om de svårigheter i relation till klienterna som 

kan finnas i socialsekreterarnas arbete.  
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2.1 . Socialsekreterarnas arbete 

Coffey, Dugdill och Tattersall (2009, s.2) skriver att arbetet som socialarbetare kan vara 

stressfyllt, och personalomsättningen är hög. Om tillräckliga resurser saknas är 

stressnivån högre. Handläggare som arbetar med barn och familj är den grupp av 

socialarbetare som upplever högst nivåer av stress. Olika studier visar att stressen 

påverkas av ett antal faktorer. Coffey, Dugdill och Tattersall (Ibid, s.3) genomförde en 

enkätstudie i syfte att ta reda på socialsekreterares stressnivå, med 3 771 respondenter i 

England. De omnämner bland annat en hög arbetsbörda, otillräcklig tid för 

genomförandet av arbetsuppgifter, förändringar inom organisationen, dålig 

kommunikation mellan nivåerna inom organisationen, samt en ökning av hot och våld. 

Av de ovan nämnda var tidsbristen den faktor som omnämndes flest gånger som den 

faktor som gjorde arbetet svårast, vilket följdes av mentalt påfrestande klientrelationer. 

Socialsekreterare nämnde även en oro för att missa viktig information avseende barnet 

samt en stark oro över att organisationen inte kunde få personal med tillräcklig 

utbildning. Bristen på personal ökade även oron över de ovan nämnda faktorerna.  

Coffey, Dugdill och Tattersalls (Ibid, s.3) studie genomfördes, som nämnts ovan, i 

England, vilket kan påverka applicerbarheten resultatet har till den svenska 

socialtjänsten. Baserat på en enkätstudie genomförd i Sverige av Pia Tham (2007, s.2) 

är dock den svenska socialtjänsten i ungefär samma situation som den engelska, varför 

jag tror att resultatet även stämmer på svensk socialtjänst.  

Pia Tham (2007, s.3) skriver att arbetsbördan under senare år ökat nämnvärt, samt att 

organisatoriska skäl så som dålig kommunikation med ledningen resulterat i att många 

socialsekreterare har funderingar på att lämna sitt arbete. Även rollkonflikter omnämns i 

flera studier som en faktor som kan öka stress, såväl som osäkerhet avseende vilka 

uppgifter socialarbetarna förväntades genomföra inom sin position på arbetsplatsen 

(Harrison, 1980, s.36; Coffey et al, 2009,s6). Coffey et al. (Ibid) påvisade i sin studie en 

hög nivå av mental ohälsa hos arbetarna. Tham (2007, s.3) skriver att socialsekreterare 

med stress-relaterad problematik mer än dubblerats från 14% 1997 till 31% 2003. De 

positiva aspekterna av arbetet förklaras av socialsekreterare vara arbetet direkt med 

klienterna, och den känsla av kamratskap som ofta finns mellan socialarbetarna inom 

organisationen (Coffey et al, 2009, s10). Tham (2007, s15) påpekar att arbetssituationen 

för socialsekreterare är oroande då stressen gör att många funderar på att lämna sitt 

arbete. Thams (Ibid, s.9) studie involverade 309 respondenter varav 48% funderade på 
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att lämna sitt arbete inom en snar framtid, främst på grund av faktorer så som 

rollkonflikter, utsatthet för hot och våld samt organisatoriska brister. Av respondenterna 

hade 29% arbetat på sin aktuella arbetsplats i två år eller mindre, och 48% av dem i fem 

år eller mindre. De som funderade på att lämna arbetet upplevde en högre nivå av bl.a 

hot och rollkonflikter, och samtidigt en lägre nivå av positiva utmaningar på arbetet, 

kontroll över beslut samt feedback och stöd från chefer. De omnämnda rollkonflikterna 

kan vara exempelvis skillanderna mellan att vilja vara klientens anförvant, och arbeta 

utifrån dennes bästa, och kravet att vara en förespråkare för organisationen, och i denna 

roll främst utgå från organisationens riktlinjer och budgetkrav. Resultatet påvisar att 

socialtjänsten som helhet behöver ses över och förbättras för arbetarnas och även 

klienternas skull. Coffey, Dugdill och Tattersall (2009, s.7) frågade respondenterna i sin 

studie vad som skulle kunna göra arbetet lättare för dem, och förslagen på lösningar var 

främst relaterade till anställningar av mer personal med högre utbildning, och att 

personal som lämnade arbetsplatsen skulle ersättas så snart som möjligt. Personal ville 

även få mer uppskattning för genomfört arbete såväl som mer utbildningar särskilt i 

anslutning till implementering av nya riktlinjer. Dessa olika studier påvisar att arbetet 

som socialsekreterare, särskilt inom barn-och familj, är stressfyllt och för med sig risker 

för stress-relaterad problematik och utbrändhet.  

 

2.2 . Socialtjänstens arbete med ensamkommande flyktingbarn 

Eva Norström och Kristina Gustafsson skrev 2010 om hur mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige fungerat sedan juli 2006. Studien visade att det 

finns brister i mottagandet, men även att det svenska mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn är ambitiöst och välorganiserat (Norström och Gustafsson, 2010, s.10). De 

använde sig av intervjuer med socialsekreterare i sin studie. Intervjuerna visade att 

socialarbetare som arbetade med ensamkommande flyktingbarn hade olika sätt att 

hantera sitt ansvar gentemot barnet. En socialsekreterare berättade att hon endast hade 

ett möte med barnet, och att hon inte gärna grävde i barnets förflutna då de inte gärna 

talade om det. En socialsekreterare berättade att hon träffade barnet många gånger, och 

att de barn som kom från goda hem visade mer tilltro till vuxna och därmed uppgav mer 

information om sitt förflutna. Andra barn visade ingen tilltro, men socialsekreteraren 

berättade att hon använde metoder som kartläggning av familj, och upplevde att detta 

kunde öka tilltron. De brister som märktes var bland annat problem med samarbetet 

avseende God man då ansvaret för barnet skulle flyttas mellan kommuner, och problem 
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med skillnader i tolkning av lagar. De märkte även att trots att lärare, socialarbetare och 

övriga vuxna i barnets närhet faktiskt lyssnade på dem, så fanns en tendens att bara höra 

information som hade att göra med det de var intresserade av att höra. Norström och 

Gustafsson (Ibid, s.11) konstaterar att de flesta har en önskan om att möta barnen med 

värme och omtanke men att de saknar ett konkret sätt att göra så. Enligt de 

ensamkommande flyktingbarnen själva är det sociala stödet från de vuxna i 

omgivningen viktigt för deras välbefinnande i det nya landet (Thommessen et al, 2015, 

s.7).  

Ravi K. S. Kohli (2006) skev en rapport om hur mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn ser ut i Storbritannien, från socialsekreterarnas synvinkel. Kohli (Ibid, s2) 

berättar att många tidigare artiklar har visat att ungdomar som når Storbritannien ofta 

möts av misstro. Det har påpekats att barnens behov borde ses på samma sätt och 

likvärdigt som de hos infödda barn, i motsats till hur det tidigare sett ut då de inte fått 

samma standard av hjälp.  Mycket forskning från tidigt 2000-tal stöder denna syn på 

socialarbetarnas hantering av flyktingbarnen, och det visade även att de olika områdena 

inom Storbritannien hade en tendens att sätta upp inre gränser, för att undvika att de 

ensamkommande flyktingbarnen kom till deras område. Det fanns även en ökad misstro 

till att barnen var under 18, och socialarbetarna hade en tendens att behandla alla barn 

över 16 år som vuxna. Det fanns även en rädsla att om de sågs som allt för generösa 

skulle fler ensamkommande flyktingbarn dras till deras område. Många ungdomar 

rapporterade att de sällan blev besökta i hemmet av socialsekreterare, och de fick ofta 

bo på vandrarhem och liknande utanför socialtjänstens område vilket begränsade 

kontakten med socialtjänsten. En del barn försvann i systemet, då socialarbetarna 

saknade resurserna att veta var de befann sig. Till problemet hör även att Storbritannien 

inte har något system liknande det svenska med God man-skap, vilket innebär att det 

inte finns någon som har ansvar för barnets välbefinnande. Kohli (Ibid, s.3) är kritisk till 

dessa tidigare studier, då de tycks negativt inställda till socialarbetare redan 

inledningsvis. Kohli (Ibid, s.4) fann i sin studie att många socialarbetare talade om 

”sina” ensamkommande flyktingbarn med värme och omtanke, och att de tycktes ha 

emotionella relationer till barnen. Socialsekreterarna tycktes överens om att det tog tid 

att bygga upp en relation med barnen. Socialsekreterarna berättade att det var viktigt att 

vara ärlig och tydlig i samtal. De hoppades att detta i längden skulle leda till att barnen 

var ärliga med socialsekreterarna i retur. Socialarbetarna uppskattade den vändning som 

ofta skedde efter ett tag, då de började ses mer som beskyddare istället för vakt. Kohli 
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(2006, s.4) upptäckte att det fanns tre delar av relationen socialarbetare-

ensamkommande flyktingbarn. Den första delen handlar om sammanhang, då det 

främsta målet är att hantera de praktiska aspekterna av barnets dagliga tillvaro.  Den 

andra delen handlar om samband, då det främsta målet är att förstå barnets emotionella 

värld och behov, och att guida barnet till ett psykiskt läge där de kan hantera sin 

bakgrund. Den tredje delen handlar om sammanhållning, då socialsekreteraren och det 

ensamkommande flyktingbarnet samarbetar för att skapa en ny start i det nya landet. 

Kohlis (Ibid) resultat tycktes motsäga den tidigare forskning han nämnde, i och med att 

socialsekreterarna verkade bry sig mycket mer om barnen än tidigare visat.  

Många socialarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i Sverige 

beskriver sin arbetsroll som ”spindel i nätet” (Stretmo och Melander, 2013, s112), med 

vilket de menade att de fungerar som kommunikationslänk och ibland även medlare 

mellan barnets gode man, familjehemmet och övriga aktörer som var inblandade i 

ärendet. Samtidigt har dessa socialsekreterare yttersta ansvaret för att barnets behov blir 

mötta, vilket kan innebära att de får täcka upp för andra inblandade aktörer då dessa inte 

genomför sina uppdrag. Socialsekreterarna i studien förklarade att deras roll och relation 

till barnet påverkades av hur andra aktörer hanterade sitt uppdrag, då ett ärende där de 

andra aktörerna visade mindre engagemang tog mer tid i anspråk. Socialsekreterarna 

menade att det var av stor vikt att de olika aktörernas roller och funktioner var tydligt 

uppdelade (Ibid, s,113). 

Socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i Umeå berättade i 

intervjuer under en utvärdering att deras arbete till största delen består av 

dokumentation (Eriksson, et al, 2014, s. 23).  Dokumentationen är mycket omfattande, 

då socialsekreterarna menade att rättssäkerheten för individerna måste garanteras. 

Socialsekreterarna berättade att när de ensamkommande flyktingbarnen kom till deras 

kommun så inleddes en utredning som skulle leda till ett placeringsbeslut. Detta beslut 

var i själva verket redan fattat innan utredningen var klar. Socialsekreterarna förklarade 

att de försökte genomföra sina utredningar enligt ”normaliseringsprincipen”, vilket 

innebär att de försökte utföra utredningarna på samma sätt som de gör med svenskfödda 

barn. De upplevde dock problem med detta, och menade att en svårighet var att det inte 

tagits fram några egna riktlinjer för arbetet med ensamkommande flyktingbarn (Ibid, s. 

34). Socialsekreterarna påtalade även att de upplevde en bristande samverkan med andra 

enheter inom socialtjänsten avseende ensamkommande flyktingbarn, och de beskrev sin 

egen enhet som ”en ö” vilken avseende kunskap och arbetet med de ensamkommande 
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var isolerad från resterande organisationen. Samverkan med boenden beskrevs som 

fungerande, med de enda bristerna varande att information om ungdomen inte alltid 

framfördes i god tid från boendet till socialsekreteraren, och att socialsekreterarna 

upplevde att de inte alltid var överens med boendepersonal om de eventuella problem 

ungdomarna kunde ha samt hur dessa problem skulle lösas (Eriksson, et al, 2014, s. 37). 

Det som främst efterfrågades var tydliga politiska målsättningar med mottagandet, då 

detta upplevdes som att det saknades (Ibid, s.39). 

 

2.3 . Klienterna socialsekreterarna möter 

För att förstå det arbete socialsekreterarna inom området ska genomföra, och den press 

som medföljer, är det viktigt att förstå vad barnen själva tycker är viktigast och vad de 

behöver. Thommessen, Corcoran och Todd (2015, s.7) visade i en studie att ungdomar 

som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn ansåg det vara viktigt att 

omges med vuxna människor, som kan hjälpa och guida dem med vänlighet. Flera 

deltagare i studien påtalade vikten av socialt stöd och av God man, samt vänskapen med 

andra ungdomar i samma situation. Ungdomarna uttryckte även en önskan om att passa 

in i samhället. Ensamkommande flyktingbarn har fler riskfaktorer än barn som anländer 

med en vuxen, och de kan ses som den grupp av asylsökande som är mest sårbar. Det 

finns mycket forskning om vilka risker som finns avseende ensamkommande 

flyktingbarns mentala hälsa, gällande flykten från ursprungslandet och då det finns 

brister i mottagarlandet. Vissa studier visar att brister i mottagarlandet kan vara en större 

risk mot den mentala hälsan än traumatiska händelser i anslutning till flykten. 

Författarna påtalar dock att även om det finns mycket forskning om de mentala 

konsekvenserna av traumatiska händelser, så är de ofta fokuserade på specifika 

symptom vilket begränsar informationen om den enskildes egna upplevelser. 

Författarna menar att mer forskning behövs för att skapa bättre sätt att hjälpa de grupper 

som upplever mentala problem efter flykten. De ensamkommande flyktingbarnens 

röster är i stort sätt frånvarande från all forskning som handlar om flyktingars mentala 

hälsa. Syftet med författarnas forskning var att ge ungdomarna som flytt möjligheten att 

få sin röst hörd, att undersöka hur ungdomarna upplevde det svenska mottagandet samt 

vilka stödsystem de fann mest hjälpsamma vid ankomsten (Thommessen et al, 2015, 

s.1).  

Ulrika Wernesjö (2014) har skrivit en avhandling om hur ensamkommande 

flyktingbarn ser på sin tillhörighet till det svenska samhället. Hon påpekar att barnens 
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egna perspektiv sällan kommer till tals inom tidigare forskning. En del av studien är en 

analys av konstruktionen av tillhörighet och begreppet ”hem”, från barnens perspektiv. 

Studien visade att även om barnen många gånger upplevde exkludering pga sin 

boendesituation och sociala positionering som främlingar, så lyckades de ändå 

konstruera en känsla av hem och tillhörighet genom de relationer och platser de hade 

där de bodde. Tillhörighet konstrueras inom tre dimensioner, social position (klass, kön, 

ras, ålder etc), känsloband (till personer och grupper) samt etiska och politiska 

värderingar (Ulrika Wernesjö, 2014, s.39). Asylsökande ungdomar kan ha svårt att hitta 

tillhörighet då de möts av misstro och en positionering som utomstående. De kan pga 

den positionen uppleva att de blir nekade tillträde till delar av samhället, och det kan bli 

svårt att undkomma identiteten som ”främling”, en klassifikation som innebär att de inte 

har tillhörighet (Ulrika Wernesjö, 2014, s.42ff). Ungdomarna upplevde även svårigheter 

att få tillhörighet med svenskar i samma ålder, då även dessa har en tendens att se de 

ensamkommande som utomstående. Ett sätt att ändra sin position är att gå från främling 

till ”känd”, vilket innebär att ”vi” och ”dem” bir ”oss”. För många ungdomar handlar 

det inte om att bli svensk, utan att bli en del av det sociala kollektivet. Möjligheterna att 

bli en del av ”oss” kan begränsas beroende på var ungdomen befinner sig geografiskt, 

då befolkningen på olika platser konstruerar olika sociala sammanhållningar. Vikten av 

den geografiska positioneringarna är viktigare för barn än för vuxna, då barns 

rörelsefrihet är mer begränsad. På mindre orter kan ungdomar i samma ålder vara mer 

exkluderande, men på större orter kan boendesituationen vara mer seggregerad, vilket 

kan göra potentiell vänskap med svenska ungdomar svårare. Ensamkommande 

flyktingbarn tycks dock föredra att umgås med andra ungdomar från samma land, då 

känslan av tillhörighet är starkare dem emellan. Ungdomarna talar även om hur 

begreppet hem är en plats där man känner tillhörighet, men även säkerhet, beskydd och 

privatliv. Hem kan handla om en person snarare än om en plats (Ulrika Wernesjö, 2014, 

s.52). 

 

3 . Teoretiska utgångspunkter 

De teorier jag valt att använda är Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, samt systemteori. 

Dessa kan användas tillsammans, då teorin om gräsrotsbyråkrater handlar om den 

särskilda position socialsekreterare har som länk mellan organisationen och klienten, 

medan systemteori förklarar hur socialsekreterarens position kan påverkas av systemen 
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inom organisationen och övriga system med vilka de behöver samarbeta, så som 

Migrationsverket.  

 

3.1 . Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrater är de byråkrater som arbetar direkt med klienter i sitt dagliga arbete 

på myndigheter. Myndighetsorganisationer är hierarkier, med olika nivåer som alla har 

olika uppgifter och funktioner, och gräsrotsbyråkraterna tillhör ofta de undre nivåerna i 

hierarkin (Johansson, 2007, s 41). Gräsrotsbyråkratier är sådana professioner så som 

skolor, polis och socialtjänsten. Deras arbete är enligt Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater ofta en svår balansgång, då de dels arbetar enligt riktlinjer och lagar 

som begränsar deras arbetsutrymme, samtidigt som deras arbetsuppgifter kräver 

improvisation och förändring i arbetssätt beroende på det individuella ärendet. De ska 

behandla alla individer lika men samtidigt behandla alla fall individuellt (Lipsky, 2010. 

S.10). Gräsrotsbyråkrater hamnar även i en situation där de och deras arbete påverkas av 

två helt olika krav från olika håll. Dels klientens krav, då denne ser situationen på ett 

visst sätt och vill ha den hjälp hen bedömer att hen är berättigad till, och dels 

organisationens krav, som ofta innebär att klienten inte ska behandlas som individer, då 

de bör falla inom de ramverk som organisationen ska arbeta efter. Gräsrotsbråkraten har 

dock till viss del även egen makt, då det dels är svårt att kontrollera deras arbete 

eftersom deras arbetssituation är så komplicerad, och dels då gräsrotsbyråkraterna är de 

enda inom organisationen som har denna dubbla roll som placerad mellan klient och 

organisation (Johansson, 2007, s 43f). 

Varje relation som gräsrotsbyråkraten har med klienter blir en dubbel sådan, då det 

dels är en relation mellan två människor och dels en relation mellan klient och 

organisation. Relationen mellan de båda parterna präglas av en ojämn fördelning i makt 

och beroende-förhållandet. I mötet mellan klient och gräsrotsbyråkrat har den senare 

nära all makt i relationen, då denne förfogar över organisationens resurser och därmed 

har möjlighet att belöna eller bestraffa klienten genom att exempelvis bevilja eller neka 

en ansökan. Utfallet av mötet mellan de båda är därtill även ofta viktigare för klienten 

än för gräsrotsbyråkraten. Även platsen påverkar maktrelationen, då ett möte på 

exempelvis socialkontoret innebär att gräsrotsbyråkraten är ”på hemmaplan”, medan 

klienten är på en för denne delvis okänd plats. Många gånger kanske klienten därtill har 

sämre kännedom om de lagar, riktlinjer och förutsättningar byråkraten arbetar efter. Det 

klienten i situationen kan göra är att utnyttja gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
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genom att försöka tilltala dennes vilja att hjälpa. I olika ärenden kan makt och beroende-

förhållandet se olika ut, då klienten söker sig till organisationen av olika skäl (Ibid, 

s50f).  

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater (2010) kan vara till hjälp i mitt arbete då 

förståelsen om socialarbetarnas position som länk mellan organisation och klient kan ge 

en djupare förståelse för de dilemman och svårigheter socialarbetarna stöter på då de 

ska genomföra sina arbetsuppgifter. De brister jag nämnt under tidigare forskning 

avseende arbetet med ensamkommande flyktingbarn tycks ofta bero på 

socialsekreterares placering mellan organisation och klient, så som problem med att 

tolka lagar och en slitning mellan en önskan att hjälpa klienten och en avsaknad av 

möjligheter att hjälpa (Norström och Gustafsson, 2010, s.11). Gräsrotsbyråkraterna som 

barnen möter vid sin ankomst till Sverige är viktiga även för barnen, enligt tidigare 

forskning (Thommessen et al, 2015, s.7).  

 

3.2 . Systemteori 

Aristoteles sade ”helheten är större än summan av dess delar” och detta är enkelt 

uttryckt vad systemteori handlar om. Gällande just socialtjänsten som system kan det 

översättas som att socialtjänsten är uppbyggt av socialsekreterare som samarbetar och 

har ansvar för olika typer av ärenden. En socialsekreterare på egen hand är inte lika 

”värdefull” som summan av de socialsekreterare som uppgör socialtjänsten. Ett system 

består av nivåer där en del individer styr och begränsar de undre nivåerna, samtidigt 

som de högre nivåerna håller samman systemet (Öquist, 2008).  

Socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn påverkas inom 

systemet både av de högre nivåerna och de övriga delarna på samma nivå, såväl som på 

ett större plan av andra delar i samhällssystemet som till exempel Migrationsverket. Då 

syftet med mitt arbete är att ta reda på vilka svårigheter socialarbetare upplever att de 

har i relation till den tid och resurser de behöver för att utföra sitt arbete rättssäkert, kan 

systemteorin användas för att skapa en förståelse av hur de socialsekreterare som arbetar 

med ensamkommande flyktingbarn och deras arbetsuppgifter påverkas av det system i 

vilket de arbetar i och hur systemet möjliggör eller begränsar deras möjligheter att 

utföra arbetsuppgifterna. Som nämnts under tidigare forskning har kommunikationen 

mellan nivåerna i systemet, och mellan delarna på samma nivå, en påverkan på den nivå 

av stress socialarbetare upplever såväl som deras möjligheter att utföra sitt arbete 

(Coffey et al, 2009).  
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Ett system kan vara öppet eller slutet (Öquist, 2008, s. 49). Ett öppet system utbyter 

information med omgivningen, medan ett slutet system inte får någon ny information 

eller nya idéer utifrån. Ett slutet system riskerar att låsa fast sig vid vanor och tankesätt, 

och de riskerar slutligen att upphöra med att vara funktionsdugliga. Bristen av 

korrigerande feedback och långvarig avskärmning leder till falska föreställningar om 

världen utanför systemet, och informationen inom systemet blir sanning då 

korrigeringar så som nya rytiner, vanor och effektivare metoder inte når in i systemet 

(Ibid, s 50). Inom socialtjänsten ska systemet vara öppet, dels genom att nya riktlinjer 

och lagar ska integreras i organisationen och ny personal tillkommer med ny 

information, samt då socialtjänsten ibland behöver visa upp sina utredningar och 

dokumentation för IVO, vilket är socialtjänstens tillsynsmyndighet. 

Inom systemteorin finns en tro om att ett system behöver en viss mängd oordning, så 

kallat ”kreativt kaos” för att skapa förnyelse, flexibilitet och motståndskraftigt. Detta 

kaos får dock inte ta överhanden, då detta leder till att systemet krashar. Samtidigt bör 

det inte finnas för lite kaos, då detta istället leder till att flexibilitet minskar och 

utvecklingen inom systemet avstannar (Ibid, s.72). Kaos inom systemet leder till att nya 

lösningar hittas, nya ideér träder fram och systemet utvecklas. Inom socialtjänsten kan 

detta kaos framträda då ny personal och nya riktlinjer tillkommer, då detta ofta kräver 

förändringar och anpassningar. 

Kopplingen mellan de olika delarna i systemet är viktiga enligt systemteori (Ibid, 

s.76). Kopplingarna är essentiella för att målinriktat arbete ska vara genomförbart. 

Kopplingarna kan bestå av exempelvis normer och värderingar, och de länkar systemets 

olika delar samman och gör arbetet mer likriktat med de för organisationen 

gemensamma målen. I näringsidkande organisationer kan resultat och måluppnåelse 

mätas genom lönsamhet. I organisationer som socialtjänsten är det ofta svårare att mäta 

resultat då dessa är subjektiva. Det går att mäta exempelvis hur många av de som 

uppbär försörjningsstöd som blir självförsörjande då de exempelvis får en anställning, 

men de mått som kan användas inom barn- och familj är mer svårdefinierade. Antalet 

utredningar och insatser som leder till återförening med familjen kan mätas, men annars 

är måtten ofta relaterade till exempelvis klientens mående och etablering i samhället. 

Tydliga effektivitets- och resultatmått saknas ofta. Kopplingarna inom organisationen är 

därför av stor vikt, då gemensamma normer och värderingar leder till att alla arbetar 

mot samma mål, och ser sagda mål på ett likartat sätt. Systemteori talar även om 

ledarens vikt i organisationen. Öquist (Ibid, s. 89) talar om hur den mest effektiva 
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ledaren inte är den som leder och bestämmer över de undre nivåerna, utan snarare 

bestämmer tillsammans med dem. I en organisation med denna typ av ledare upplever 

medarbetarna större delaktighet, handlingsutrymme och större chanser att bestämma 

över sitt arbete. Detta ger även mer tilltro till ledaren och dennes möjligheter att 

genomföra ledarskapet och företräda organisationen. Ledarens uppgift är även att ställa 

in tonen och klimatet i oganisationen, och ge medarbetarna hopp och mening. När 

organisationen befinner sig i kris blir denna uppgift viktigare, då en ledare som är fast 

och lugn i orostider ingjuter en känsla av kontroll i medarbetarna.  

 

3.3 . Motivering av teoretiska perspektiv 

De socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn är 

gräsrotsbyråkrater. Deras arbete går till stor del ut på arbete direkt med eller om 

klienterna, i det här fallet de ensamkommande flyktingbarnen. De måste inom ramen för 

de riktlinjer , regler, och resurser som de högre nivåerna inom systemet bestämmer att 

de ska ha genomföra sina arbetsuppgifter. Socialsekreterare tar ofta beslut som direkt 

påverkar individens liv och levnadsvillkor, men de beslut de får ta är begränsade av de 

lagar och riktlinjer som bestämts av politiker. Många socialsekreterare kan uppleva att 

deras begränsningar hindrar dem från att hjälpa barnen på det sätt och med den tid de 

skulle vilja. De har ett visst handlingsutrymme inom vilket de till viss del kan avgöra 

vilken typ av hjälp de kan ge, så länge hjälpen faller inom ramen för de ovan nämnda 

lagarna och riktlinjerna. Däremot kan deras handlingsutrymme begränsas ytterligare av 

brist på resurser så som tid och personal. I de fall då resursbrist förekommer, tror jag att 

organisationens inställning mot och villighet att hjälpa och stötta den enskilde 

socialsekreteraren kan vara avgörande. Mina frågeställningar är, som nämnts ovan, 

vilka svårigheter som finns avseende socialarbetares möjligheter att utföra sina 

arbetsuppgifter rättssäkert, och hur organisationen begränsar eller möjligggör deras 

möjligheter att utföra dessa arbetsuppgifter. Jag upplever att teorin om 

gräsrotsbyråkrater i kombination med systemteori kan hjälpa mig förstå socialarbetarnas 

speciella position inom systemet, och även hur systemet kan bidra till att deras 

möjligheter eller begränsningar i utförandet av deras arbetsuppgifter.  

 



  
 

18 

4 . Metod och metodologiska överväganden 

4.1 . Val av metod 

Som metod har jag valt kvalitativa semistrukturerade intervjuer med handläggare inom 

socialtjänsten. Det finns flera olika kvalitativa metoder, som har gemensamt att de 

ämnar till att försöka förstå och analysera helheter (Bryman, 2011, s.77). En kvalitativ 

ansats är den som för mig kändes mest lämpad för att få svar på mina frågeställningar, 

då den kvalitativa forskninsansatsen värdesätter ord och berättelser. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuerna genomförs med en intervjumanual med inledande 

frågeställningar, varifrån följdfrågor sedan kan utvecklas (Patel och Davidson, 2014, 

s.84). Jag har i mitt arbete intervjuat 4 stycken socialarbetare från olika kommuner av 

olika storlekar. Mitt mål var att få med kommuner som har olika antal socialsekreterare 

som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, då socialarbetarnas möjligheter att 

rättssäkert genomföra sina arbetsuppgifter till viss del kan påverkas av huruvida de är 

ensamma i sin yrkesroll eller om de kan diskutera med och ta hjälp av kollegor inom 

systemet. Jag ville intervjua socialsekreterare som arbetat med ensamkommande 

flyktingbarn under minst två år, då dessa kan bidra med ett jämförande perspektiv på ett 

sätt som nyanställda inte har möjlighet till, avseende hur organisationen förändras i takt 

med att antalet ensamkommande flyktingbarn ökat. Dock fanns det svårigheter med 

detta, då jag i min undersökning fått vara hänsynsfull avseende vilka individer inom 

organisationen som haft tid och möjlighet att tala med mig, vilket innebär att jag inte 

själv kunnat välja vem som ska intervjuas.  

Anledningen till att jag valt kvalitativa intervjuer som metod är för att metoden gav  

en möjlighet för socialsekreterarna att själva förklara sina tankar och upplevelser i 

relation till mitt syfte, som är att undersöka hur socialsekreterarna själva ser på sina 

möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter med befintliga resurser.  

 

4.2 . Styrkor och svagheter 

En styrka med intervjuer är att de ger en möjlighet att samla och undersöka individers 

beskrivningar av deras sociala värld (Miller och Glassner, 2011, s.134). Personerna som 

intervjuas får chansen att berätta om sitt dagliga arbete med sina egna ord, och så länge 

jag återger deltagarnas berättelser på ett korrekt sätt kan intervjuer ge en god bild av hur 

verkligheten ser ut ur deras perspektiv. En stor begränsning med intervjuer är att 

deltagarna kan förändra sina svar i syfte att få sin berättelse att framstå mer politiskt 



  
 

19 

korrekt samt för att få organisationen att framstå bättre. Jag har försökt kringgå detta 

genom mitt eget beteende, och förhoppningsvis fått deltagarna att bli bekväma och ge 

ärliga och realistiska svar. De svar jag har fått representerar deltagarens syn på sin 

verklighet genom en lins av sina egna erfarenheter. Detta innebär att berättelsen 

representerar den enskildes ”del” av verkligheten (Ibid, s.136). Exempelvis kan 

socialsekreterarens syn på arbetsuppgifterna variera beroende på hur länge de arbetat 

med ensamkommande flyktingbarn. En svaghet som finns i min studie är att jag inte 

haft någon möjlighet att genomföra en provintervju under vilket jag kunde förfina mina 

frågor och öva på intervjusituationen, vilket innebär att mina frågor och min teknik 

utvecklades efterhand som jag genomförde intervjuerna.  

Det bör även hållas i åtanke att svaren kan förändras baserat på vem som ställer 

frågorna, och dennes relation till situationen den intervjuade befinner sig i, dennes 

arbete och hens egna sociala position (Miller och Glassner, 2011, s.136). Detta innebär 

att jag, när jag sammanställt informationen, har behandlat datan med kontexten i vilken 

den samlades i åtanke. Det sätt på vilket jag sammanställt den insamlade datan kan även 

ha färgats av min förförståelse (Patel och Davidsson, 1994, s.120ff). Jag har gjort mitt 

bästa för att kringgå detta genom att ständigt reflektera över den text jag skrivit i 

relation till min egen förförståelse. 

En stor fördel intervjuer har jämfört med exempelvis enkäter är att under en intervju 

ges möjlighet att formulera om eller förtydliga frågor vid behov, samt ställa följdfrågor 

(Miller och Glassner, 2011, s.132).   

 

4.3 . Förförståelse 

Jag har själv arbetat med ensamkommande flyktingbarn genom att sammanställa 

utredningar och överväganden som administrativt stöd. Det var under detta arbete som 

mitt intresse för socialtjänstens situation i relation till de ensamkommande 

flyktingbarnen skapades. Min egen förförståelse säger mig att socialtjänsten har haft 

svårigheter att hantera sina arbetsuppgifter utifrån de befintliga resurser. Jag håller dock 

i åtanke att detta kan vara ett problem som funnits på den socialtjänst jag arbetat på, och 

det är därmed inte säkert att det är sant för alla socialtjänster inom de kommunerna jag 

intervjuar. Genom självreflektion och ett självkritiskt tankesätt har jag i största möjliga 

mån undvikit att de förutfattade meningar jag har på något sätt påverkar mitt arbete. Jag 

har använt mig av min förförståelse då jag har skrivit frågeguiden, då min förförståelse 

av hur arbetet med ensamkommande flyktingbarn ser ut gör det enklare för mig att veta 
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vilka frågor som är relevanta. Jag har dock även lärt mig mycket under intervjuerna, och 

därmed kunnat ställa följdfrågor baserade på den nya informationen jag fick till mig. Jag 

använder även min förförståelse till viss del i intervjuerna, genom att exempelvis 

använda egna anekdoter och exempel ur min erfarenhet i syfte att få respondenten att 

slappna av och känna sig bekväm nog att berätta om sina egna erfarenheter. Genom att 

använda min förförståelse på det här sättet kan intervjun berikas och respondentens 

uppfattning kan tydliggöras (Patel och Davidson, 2014, s.84). Jag har dock samtidigt 

arbetat för att undvika att lägga mina egna förutfattade meningar eller uppfattningar om 

socialsekreterarnas arbete i frågornas uppbyggnad. Jag har ansträngt mig för att hålla 

frågorna så öppna och neutrala som möjligt. I syfte att undvika att analysen och 

resultatet färgats av min förförståelse, har jag reflekterat över min text utifrån mig själv 

och även bett kollegor och vänner såväl som medstudenter läsa igenom mitt arbete.  

 

4.4 . Urval 

Jag valde att genomförda fyra intervjuer med socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn, i fyra olika kommuner. Urvalet av var och med vem 

intervjuerna genomfördes påverkades av ett antal olika faktorer. Valet av kommunerna 

påverkades främst av de geografiska och ekonomiska aspekterna, vilka innebar att jag 

valde kommuner som geografiskt befann sig närliggande min boendekommun. Detta val 

berodde på att jag ville träffa respondenterna istället för att genomföra exempelvis 

telefonintervjuer, vilket hade blivit svårare om jag valt kommuner längre bort. Valet 

påverkades även av storleken på kommuner, då storleken på kommunen kan påverka 

storleken på organisationen inom vilken socialarbetaren befinner sig. Jag valde två 

mindre kommuner, sett till befolkningsmängd, och två medelstora kommuner. Detta val 

baserades på ett antagande att de mindre kommunerna skulle ha mindre storlek på 

socialtjänsten och vice versa. Valet av respondent var beroende på vem inom 

organisationen som hade tid och möjlighet att tala med mig. Jag kontaktade 

ursprungligen sex olika kommuner, för att därmed öka mina möjligheter att få intervjuer 

med ett tillräckligt antal respondenter. Då mitt syfte med studien är att ta reda på om 

socialsekreterarna själva upplever att de har de resurser de behöver för att genomföra 

sitt arbete, såväl som om de upplevde att de hade stöd från den övriga organisationen, 

ansåg jag att fyra kommuner skulle vara tillräckligt för att synliggöra eventuella 

skillnader och likheter mellan socialsekreterarnas upplevelser i de olika kommunerna. 

Syftet med att intervjua fyra socialsekreterare från olika kommuner, men med liknande 
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arbetsuppgifter, var att se om de likheter och skillnader som förekom mellan 

organisationerna påverkade deras upplevelser av deras möjligheter att genomföra sitt 

arbete med befintliga resurser. Genom att välja fyra kommuner av två olika storlekar, 

som hade olika antal socialsekreterare och i viss mån olika organisatoriska 

uppbyggnader, upplevde jag att jag bidrog till generaliserbarheten i studien. 

Generaliserbarheten hos en studie är i vilken mån resultatet kan appliceras på liknande 

företeelser, och att resultatet därmed inte är unikt för enbart ett fall (Denscombe, 2009, 

s.379).  

 

4.5 . Genomförande 

Jag fick kontakt med respondenterna genom att ta kontakt med socialtjänsten i den 

aktuella kommunen. Kontaktuppgifterna fann jag på de respektive kommunernas 

hemsidor. Den första kontakten togs genom telefonsamtal, och påföljande kontakter 

togs genom att respondenterna kontaktade mig via telefon eller mail. Jag fann att detta 

sätt att få kontakt med respondenterna var att föredra, då det gav respondenterna tid att 

förbereda sig och eventuellt få godkännande av chef. På de flesta kommuners hemsidor 

framgick heller inte vem som var ansvarig för ensamkommande flyktingbarn, och då 

hjälpte detta sätt då de personer som arbetade på platsen bistod mig i att hitta rätt. 

Socialarbetarna tog sedan tillsammans beslutet om vem som skulle intervjuas, och det 

var denna person som i sin tur kontaktade mig. De personer jag intervjuade hade arbetat 

med ensamkommande flyktingbarn under olika tidsmässiga längd. Två av intervjuerna 

genomfördes med personer som arbetat med detta både innan och under tidsperioden då 

flest ensamkommande flyktingbarn ankom, och de andra två hade börjat arbeta med de 

ensamkommande flyktingbarnen under tidsperioden då de flesta barnen ankom. 

Intervjuerna genomfördes på platser valda av respondenterna, då jag kände att detta 

skulle få dem att slappna av och känna sig bekvämare under intervjun än vad de hade 

gjort om jag valt platsen. Avseende tidpunkten för intervjun så har respondenterna 

själva fått välja när intervjun ska ske, inom en av mig angiven tidsram. Detta innebar att 

respondenterna kunde planera väl inför intervjun utan att känna sig pressade eller 

tvingade. Intervjuerna spelades in så att jag kunde lyssna på dem igen under 

bearbetningen, och därmed öka validiteten. Intervjuerna tog ca 1 timme vardera.  
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4.6 . Artikel- och litteratursökning 

Artiklar om ensamkommande flyktingbarn och socialsekreterarnas situation hittade jag 

genom artikelsökningar i olika databaser tillgängliga genom LNU;s hemsida. Jag fann 

artiklarna på databaserna social services abstract, academic search premier samt 

swepub. Artiklarna söktes fram genom användning av sökorden ensamkommande, 

flyktingbarn, socialtjänst, stress, resurser och socialarbetare i olika kombinationer, 

både på svenska och engelska. Jag har även använt mig av referenslistor i äldre 

uppsatser i vilka samma ämne berörts, i syfte att hitta ytterligare artiklar. De uppsatser 

som använts har hittats genom sökmotorn DiVA.  

 

4.7 . Bearbetning och analys 

Intervjuerna jag genomförde spelades in med en ljudinspelare. Detta innebar att jag 

kunde återvända och lyssna på dem igen under bearbetningen, så att jag inte missade 

några eventuella nyanseringar som enbart kunde upptäckas då jag lyssnade på tonläge 

och liknande. Jag genomförde sedan en transkribering av intervjuerna en efter en, där 

jag skrev ned intervjuerna ordagrant. Jag förde även anteckningar under processen då 

jag fick ideér. Intervjuerna analyserades med en induktiv analys, vilket innebär att mina 

intervjuer används i ett försök att nå en generell slutsats om arbetssituationen för 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Den induktiva 

analysen kan beskrivas som en systematisk undersökning under vilken likheter mellan 

och inom fall söks, och dessa likheter kan användas för att utveckla exempelvis teorier 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 239) De nedskrivna intervjuerna delades sedan upp i 

stycken med en tematisk analys. En tematisk analys innebär att man under läsningen av 

transkriberade intervjuer aktivt söker efter återkommande teman genom att söka 

repetitioner, likheter och skillnader och språkliga kopplingar. I texten kan man även 

söka saknade data, med andra ord information som inte finns med. I syfte att hitta teman 

läste jag därför igenom mina transkriberingar i sökning efter ovanstående. Jag fann 

teman i genomläsningen då de intervjuade socialsekreterarna alla återkom till vissa 

uppsättningar ord, så som kollegor, arbetsledning och rättssäkerhet.  De teman jag fann 

skrevs därefter in i ett så kallat ”framework” (Bryman, 2008, s. 529). Därefter läste jag 

åter igenom intervjuerna och placerade in textstycken från transkriberingarna i mitt 

framework. Jag plockade sedan ut relevanta citat ur texterna till resultatet, vilket syftar 

till att visa läsaren delar av resultaten med respondenternas egna ord. Under den slutliga 

analysen har jag även lyssnat på inspelningarna igen, och läst igenom 
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transkriberingarna, för att säkerställa att jag inte missat eller feltolkat något. Innan jag 

slutförde den slutliga analysen läste jag igenom materialet flera gånger, både de råa 

utskrifterna av intervjuerna och det bearbetade materialet.  

 

4.8 . Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Alan Bryman (2011, s.354) finns det fyra delkriterier som tillsammans anger en 

studies tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 

att styrka och konfirmera. Trovärdighet är en motsvarighet till intern validitet, vilket 

innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska ideér hen utvecklar. Trovärdigheten är högre ju färre externa faktorer som 

påverkat studien. Trovärdigheten påverkas även av hur mätbara svaren på 

intervjufrågorna är, och därmed hur intervjufrågorna är utformade. Vissa begrepp 

varierar beroende på vem som besvarar dem, då begreppen är relativa, så som frågor om 

känslor och upplevelser. Mina intervjufrågor är till viss del relativa och sänker därmed 

trovärdigheten, då vissa av dem är inriktade på just respondenternas upplevelser. Jag 

tror dock själv att jag lyckats motväga detta genom att ställa följdfrågor som ger mer 

specifierade svar. Trovärdigheten kan även sänkas om intervjufrågorna kan ses som 

ledande (Kvale, 2014, s.295). Jag tror dock att jag har lyckats undvika detta i mina 

intervjufrågor.  

Det andra delkriteriet Bryman beskriver är överförbarhet (2011, s.355) som i motsats 

till trovärdighet motsvarar extern validitet. Extern validitet handlar om hur överförbart 

resultatet är till andra sociala miljöer och situationer, med andra ord ifall reslutatet är 

generaliserande. Överförbarheten hos min studie kan vara låg, då jag enbart kunde 

intervjua fyra socialsekreterare som alla arbetar inom samma del av landet. Mitt resultat 

hade möjligtvis sett annorlunda ut om jag intervjuat i en annan del av landet, eller om 

jag intervjuat fler socialsekreterare över ett större geografiskt område. Jag kan inte 

heller anta att de intervjuade socialsekreterarna kan ses som representativa för 

kollektivet, då mitt resultat kanske inte kan ses som sanning i alla kommuner. Jag tror 

dock att mitt resultat kan ses som representativt för den delen av landet jag befinner mig 

i, och jag tycker att det skulle vara mycket intressant att få reda på om resultatet är 

överförbart på socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn över ett 

större geografiskt område, med större spridning på kommunernas storlekar.  

Det tedje delkriteriet beskrivet ovan är pålitlighet, vilket kan härröras till arbetets 

transparens (Bryman, 2011, s. 355). Detta innebär att det ska finnas en utförlig 
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redogörelse för hur arbetet fortskridit. Jag känner att jag har varit tydlig och transparent 

avseende hur jag genomfört mitt arbete, och anser därför att pålitligheten hos min studie 

är god. Jag har beskrivit hur jag gått tillväga vid urval, litteratursökning, bearbetning 

och analys etc, på vad jag anser är ett tillräckligt utförligt sätt.  

Det fjärde och sista delkriteriet avseende tillförlitlighet är möjlighet att styrka och 

konfirmera. Då det inte med största säkerhet går att få fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning ska forskaren säkerställa att hen har agerat i god tro. Det ska 

tydligt framgå att inte forskaren medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska 

inriktning påverka studien eller dess resultat (Ibid, s.355). Jag har under tidigare arbeten 

haft en tendens att omedvetet låta personliga värderingar och ideér påverka texten, och 

jag har mot bakgrund av detta därför gjort mitt bästa för att inte låta de påverka detta 

arbete. Jag har försökt vara självkritisk och reflektera över texten under varje steg på 

vägen, och jag hoppas och tror därför att jag uppfyllt detta slutliga delkriterium.  

 

4.9 . Etiska överväganden 

Då man intervjuar individer finns det flera etiska aspekter att hålla i åtanke. Det finns 

enligt Ryen (2011, s.418) tre huvudsakliga etiska spörsmål avseende forskning inom 

socialt arbete. Dessa är samtycke, sekretess och tilltro. Även Vetenskapsrådet (2002) 

har publicerat skrifter med forskningsetiska principer som ska iakttas av samtliga som 

forskar inom socialt arbete. De fyra forskningsetiska principer som de omnämner är 

krav om information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet. Dessa fyra hör 

samman under det som omnämns Individskyddskravet (Ibid.)  

Samtycke och information innebär att personen som blir intervjuad har rätt att veta 

att de bli intervjuade, vad och hur datan som framkommer ska användas till, samt att 

deltagare kan återta sitt samtycke när de vill utan konsekvenser. Sekretess, eller 

konfidentialitet, handlar om hur den intervjuade personens identitet och arbetsplats 

m.m. kommer hanteras (Ryen, 2011, s.419). I mitt arbete har jag förhållt mig till den här 

etiska aspekten genom att jag använt fiktiva namn på deltagarna, samt på kommunen i 

vilken individen arbetar. Jag har, genom att skicka ut informationsbrev till 

respondenterna, säkerställt att de med säkerhet vet att de blir intervjuade och även hur 

den insamlade informationen kommer hanteras. Jag tog vid varje intervjutillfälle med 

mig en kopia av informationsbrevet, och frågade innan intervjuns början om 

respondenten hade läst det, och om hen eventuellt ville göra det igen innan intervjun. 
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Tilltron handlar om relationen mellan mig och deltagarna i min forskning. Bland 

annat ska jag vara noga med att iaktta de etiska principerna och att vara ärlig med 

deltagarna. Detta är även viktigt för framtida forskning, då ett etiskt förhållningssätt och 

en god relation till deltagare kan påverka hur framtida forskare mottas av samma individ 

eller organisation. Detta inkluderar även en korrekt framställning av informationen jag 

får (Ryen, 2011, s.419). Jag har, i syfte att säkerställa tilltron, varit respektfull i mitt 

närmande av respondenterna och jag har även gett löfte om att de ska få kopior på det 

färdiga arbetet skickat till sig när det är färdigt. Nyttjandekravet innehåller regler om 

hur uppgifter om deltagaren ska hanteras, exempelvis att de inte kommer användas till 

något annat än vad som anges inom ramen för forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Under arbetets gång är det enbart jag och min handledare som fått vetskap om vilka jag 

ska intervjua, och informationen om detta har, som nämnts ovan, inte använts i 

uppsatsen då jag istället använt fiktiva namn på deltagarna och i största möjliga mån 

säkerställt att inte kommunerna eller respondenterna ska gå att identifiera. Då mitt 

arbete är färdigt och har blivit godkänt, kommer inselningarna av intervjuerna och 

transkriberingarna av dem förstöras. 

Förutom individskyddskravet finns även det så kallade forskningskravet, vilket 

innebär ett krav på att forskning som kan leda till att individers liv förbättras ska 

genomföras, dock med individskyddskravet i åtanke. De båda huvudkraven innebär att 

man ska väga eventuella fördelar med den nya informationen mot eventuella risker mot 

individer som deltar i forskningen. Jag hoppas att mitt arbete kan leda till en förbättrad 

arbetssituation för socialsekreterare såväl som en bättre insyn i deras dagliga arbete, och 

jag anser att denna information kan komma att leda till att både socialsekreterarna och 

klienterna gynnas i slutänden.  

 

5 . Resultat och analys 

De frågeställningar jag har arbetat utifrån är vilka svårigheter som finns för 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn att genomföra sitt 

arbete rättssäkert med befintliga resurser, samt på vilka sätt medarbetare och 

organisation möjliggör och begränsar deras arbete. Nedan följer först en presentation av 

respondenterna, följt av min resultat av de genomförda intervjuerna. Därefter följer min 

analys. Texten under rubrikerna resultat och analys är indelat i underrubriker, vilka är 

de fyra teman jag fann i analysen av texten. Temana är rättssäkerhet, personalrelationer, 

klienterna och stöd från ledning och organisation.  
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5.1 . Presentation av respondenterna 

Jag har, som nämnt ovan, intervjuat fyra olika socialsekreterare från fyra olika 

kommuner. I enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer, såväl som respondenternas 

önskemål, har jag avidentifierat respondenterna samt deras kommuner. Jag kommer 

därför använda fiktiva namn på personerna, och kommunerna kommer enbart benämnas 

enligt den storlek de har. I början av intervjuerna ställde jag frågor avseende hur många 

ensamkommande flyktingbarn den aktuella kommunen mottagit under 2015 respektive 

2016. Svaren jag fick på dessa frågor var enbart till för att bistå mig då jag ställde övriga 

frågor samt följdfrågor, och kommer inte skrivas in i uppsatsen, då information om 

antalet mottagna barn kan användas för att identifiera kommunerna.  Samtliga 

socialsekreterare pratade om sommaren-hösten 2015, då ett stort antal ensamkommande 

flyktingbarn anlänt till Sverige och blivit anvisade deras respektive kommuner. De 

benämnde denna period, från juni och fram tills oktober, som den period med störst 

”tryck”. 

Den förste respondenten, härefter kallad Louise, har arbetat med ensamkommande 

flyktingbarn i 2 år i en medelstor kommun. Hon arbetar i en enhet som arbetar 

uteslutande med ensamkommande flyktingbarn, och hon är en av sex medarbetare. I 

enheten finns även en halvtidsanställd samt en konsultanställd. Organisationen är 

uppbyggd som enheter, med en enhetschef per enhet som svarar inför IFO-chefen. 

Denne i sin tur svarar inför Socialchefen.  

Den andra respondenten, härefter kallad Fatima, har arbetat med ensamkommande 

flyktingbarn i 4 år i en medelstor kommun. Även hon arbetar i en enhet som arbetar 

uteslutande med ensamkommande flyktingbarn. Hon är en av sex handläggare i 

enheten, och den inom enheten som har arbetat längst med detta. Två av handläggarna 

inom enheten arbetar deltid med ensamkommande flyktingbarn, och deltid med andra 

ärenden. Organisationen är, precis som Louises, uppbyggd av enheter med enhetschefer, 

som svarar inför IFO-chef och därefter Socialchef. Ovanför handläggarna, men under 

enhetschefen i hierarkin, finns även en förste socialsekreterare som är ansvarig för sin 

egen grupp av handläggare. 

Den tredje respondenten, härefter kallad Eva, har arbetat med ensamkommande 

flyktingbarn i 2 år i en liten komun. Enheten hon arbetar handhar alla ärenden som har 

att göra med barn- och familj. Eva och en annan socialsekreterare är huvudsakliga 

handläggare för alla ärenden som har att göra med ensamkommande flyktingbarn. 
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Organisationen är uppbyggd som en enda barn-och familjeenhet, där de arbetar 

tillsammans med de andra barnhandläggarna. De svarar direkt inför 1;e 

socialsekreterare och IFO-chefen. 

Den fjärde respondenten, härefter kallad Rosa, har arbetat med ensamkommande 

flyktingbarn i ca 5 år i en liten kommun. Även hon arbetar i en enhet som handhar alla 

ärenden inom barn-och familj. Hon och 7 andra socialsekreterare arbetar tillsammans, 

både med ensamkommande flyktingbarn och andra ärenden. Organisationen är 

uppbyggd, precis som Evas, som en barn-och familjeenhet, som har en 1;e 

socialsekreterare och en IFO-chef direkt över sig.  

Alla intervjuer har genomförts på en av socialsekreteraren vald plats, då detta främjar 

en känsla av trygghet och kontroll för den som blir intervjuad. 

 

5.2 . Resultat 

Jag har i mitt arbete valt att dela upp avsnittet resultat i olika underrubriker, i syfte att 

göra texten mer överskådlig och även enklare för mig att analysera. Analysen som följer 

under nästa rubrik är indelad enligt samma system. De rubriker jag använt är de teman 

som framkom i min genomläsning av intervjuerna, och de är Rättssäkerhet, 

Personalrelationer, Klienterna och Stöd från ledning.  

 

5.2.1 . Rättssäkerhet 

De olika socialsekreterare jag intervjuade hade olika syn på de svårigheter som 

framkom då de skulle genomföra sina uppgifter med bibehållen rättssäkerhet, 

framförallt under sommaren 2015 då det största antalet ensamkommande flyktingbarn 

anlände till Sverige. De benämnde rättssäkerhet i sina arbeten främst som möjligheterna 

att hinna med dokumentation, att hinna med de olika delarna av utredningsprocesserna 

utan att missa något, samt möjligheterna att säkerställa att klienterna fick all information 

vid kommuniceringen. Louise förklarade att hon kände att det hade varit oerhört 

stressfyllt att hinna med allt, men hon hade inte märkt av några avsevärda brister 

gällande rättssäkerhet då det handlade om dokumentation och likabehandling. Hon 

menade att de hunnit med all dokumentation, främst tack vare att personal från andra 

enheter ställt upp och hjälpt till, men även tack vare nyanställningar. Dock menade hon 

att en svårighet var att det förekom problem med att boka en bra tolk, vilket medförde 

då hon upplevde att det var svårt att veta om barnen hon var handläggare för verkligen 
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hade förstått informationen i exempelvis utredningsplaner och vårdplaner. Hon 

uttrycker oron på nedanstående sätt; 

 

i och med att det har varit ett så stort tryck på tolkar så har man ju känt av att 

ibland kanske man har fått en sämre tolk men då har man ju inte kunnat… 

alltså, vad ska man göra, i och med att trycket var så stort på tolkar så kan 

man ju inte säga att jag vill inte ha den här tolken, det finns ju inga andra, 

man har inte kunnat önska på det sättet. (Louise, 2016-06-14) 

 

Oron över att ha svårigheter med att få tag på en bra tolk förstärktes alltså även av 

tidspressen på utredningen. Louise talade även om svårigheter med att de byråkratiska 

aspekterna så som utveckling av nya riktlinjer inte kunde hålla takten med de snabba 

förändringar som skedde inom arbetet. Då ett stort antal ensamkommande flyktingbarn 

blev anvisade till kommunen behövdes nya ideér och nya lösningar för hur situationen 

skulle hanteras, men handläggarna fick under perioden innan nya riktlinjer skapats göra 

sitt bästa för att hinna med utifrån de förutsättningar de hade. Louise uttalar en klar 

stolthet över att de kunnat upprätthålla rättssäkerheten trots de svårigheter de bemöttes 

av. Hon berättade dock även att hon och hennes kollegor under perioden med högst 

arbetsbelastning haft svårt att tänka på mer än vad de hade framför sig vid varje tillfälle. 

Hon menade att det var först efter krisen, då de kunnat lugna ner sig, som de hade 

kunnat se med klarhet att de gjort ett bra arbete. Hon berättade att de under den 

hetsigaste perioden varit tvungna att omprioritera arbetsbördan, och bland annat 

avvaktat med överväganden då de haft många utredningar som behövt bli klara. Hon 

menade att de hela tiden haft i åtanke att situationen skulle lösas för att bemöta barnens 

behov, inte främst för att deras egen arbetssituation skulle lätta upp, även om även detta 

var av stor vikt. 

Av de socialsekreterare jag intervjuade var Eva den som upplevde situationen som 

svårast att hantera. Hon hade inte upplevt att de förlorat rättssäkerheten, men hon hade 

däremot upplevt att den riskerades, något som framgår av citatet nedan;  

 
det kändes som att vi var på väg att tappa kontrollen i höstas när det kom så 

väldigt många ensamkommande barn och ungdomar, i och med att det var så 

mycket saker som skulle ordnas […] i och med att man sällan får vara i lugn 

och ro när man ska dokumentera, att det händer andra saker hela tiden, 

telefonen ringer och man måste ju göra akututryckningar, prioritera dem, så 

kan det ju vara så att visst, det kan ju hända att det upplevs som osäkert. 

(Eva, egen intervju, 2016-06-20) 
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Eva hade upplevt att situationen var som mest stressfylld under hösten 2015, då den 

största andelen av kommunens barn anvisats till dem, men hon menade även att 

situationen var fortsatt stressfylld även efter den mest intensiva perioden, då de skulle 

göra överväganden om vården avseende ett stort antal barn, samt då de behövde resa till 

de olika HVB-hem där de hade ungdomar placerade i syfte att säkerställa att de mådde 

bra och att det var ett bra boende de placerats på, vilket hon förklarar på följande vis;   

 

I början, innan alla ensamkommande barn och ungdomar kom så var det ju 

ändå ganska hanterbart, och sen blev det ju kaos kan man säga, och nu så har 

det ju lugnat ner sig lite men det är ju fortfarande väldigt mycket som händer 

med dessa barn och ungdomar och man får åka till familjehem och HVB-hem 

så det är ju fortfarande väldigt mycket, men det är ju inte den akuta 

situationen som det var i höstas. (Eva, egen intervju, 2016-06-20) 

 

Eva var den av de intervjuade socialsekreterarna som uttalade störst känsla av 

osäkerhet avseende rättssäkerheten. Hon sade att det förekommit vissa svårigheter 

avseende det rättssäkra arbetet. Hon berättade att de haft för många ärenden per 

handläggare, och att de precis som i Louises organisation fått prioritera om arbetet då 

de saknat tid och tillräcklig personal. Vid vissa av organisationens utredningar hade 

de fått begära förlängning av utredningstiden, och ett par överväganden hade blivit 

försenade. Även om det inte gällde längre perioders förseningar upplevdes detta som 

ytterligare ett orosmoment. Eva hade även känt en oro för att ärenden skulle ”falla 

mellan stolarna” och alltså tappas bort i mängden. Vid intervjutillfället hade detta 

inte hänt, men oron fanns ändå där.  

Även Rosa hade upplevt vissa svårigheter avseende rättsäkerheten, men hennes 

oro var främst relaterad till möjligheten att på grund av tidsbrist missa viktig 

information avseende barnen. Hon menade att hon försökt ge barnen den tid de 

behövde vid varje besök, men hon sade även att det ibland fanns svårigheter med 

detta, exempelvis då andra möten var inbokade. Rosa berättade att hon varit orolig 

för att information som kan vara essentiell för utredningar och även uppföljningar 

hade missats i något ärende, då barnen behövde tid på sig för att öppna upp, eller då 

de helt enkelt ställde fel frågor eller fokuserade på fel aspekter av barnets bakgrund 

och nuvarande behov. Rosa berättade att de bland annat fått minska ned besöken hos 

de placerade barnen i antal, från tidigare fyra per halvår till de lagstadgade två per 
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halvår. Istället hade de fått fokusera på att få färdiga utredningar och överväganden, 

såväl som familjehemsutredningar. Rosa berättade dock även att dokumentationen 

var viktig, inte bara för rättssäkerheten utan även för henne personligen, då det stora 

antalet ärenden varje handläggare arbetade med gjorde att det blev svårt att hålla 

detaljerna om olika ärenden i minnet. Hon berättade att det tidigare inte varit så, då 

de tidigare inte haft lika många ärenden. Rosa menade att dokumentationen alltid 

varit viktig, men att den under sista året fått en annan användning för de enskilda 

handläggarna.  

Fatima berättade att hon upplevde att hennes arbetsgrupp arbetat rättssäkert, bland 

annat tack vare att de på arbetsplatsen fått utökad personalgrupp. Fatima berättade att 

det varit svårt att hinna med utredningarna i början, då de var ovana vid ett så högt 

arbetstempo som den förändrade situationen krävde. De hade löst det genom att 

genomföra mindre omfattande utredningar än de tidigare gjort, men Fatima var även 

noga med att berätta att de ändå hade gjort sitt bästa för att upprätthålla kvaliteten på 

utredningarna. Det som Fatima kände varit svårast att hinna med generellt var 

överväganden. Fatima och hennes personalgrupp hade varit oroliga för att tappa 

kontrollen över situationen, men de hade klarat sig tack vare det Fatima benämner 

som ”plan B”, vilket var en omprioritering av arbetsuppgifterna och mer personal. 

Enligt Fatima är det viktigaste inom utredningarna dokumentationen, och att de 

ibland varit tvungna att vänta tills dagen efter med att dokumentera men att de känt 

att de måste genomföra dokumentationen snabbt. Hon menade att detta även varit ett 

krav från ledningen, i syfte att rättssäkerheten skulle upprätthållas.  

Under samtliga intervjuer framkom att socialsekreterarna upplevt att de under en 

period arbetat främst för att ”hålla sig flytande”, då de arbetat för att få de mest akuta 

och brådskande arbetsuppgifterna klara så snabbt det var möjligt, utan att för dess skull 

riskera rättssäkerheten eller den mentala hälsan hos dem själva och sina kollegor.  

 

5.2.2 . Personalrelationer 

Evas upplevde att ett stort bekymmer för deras organisation var svårigheterna med att få 

tag på ny personal, såväl som att bibehålla befintlig personal. Dessa bekymmer hade lett 

till att Eva egentligen inte upplevde något lättnad, då personalen byttes ut snarare än 

utökades. Däremot berättade Eva att den grupp hon arbetade med var mycket bra, med 

god sammanhållning och bra relationer sinsemellan. Hon sade att de ofta hade väldigt 

roligt på lunchraster och fikapauser, och att detta till stor del hjälpte mot stressen. Eva 
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upplevde en känsla av att arbetsgruppen delade på ansvaret och att de skulle ställa upp 

för varandra vid behov så länge möjligheten fanns. Eva menade dock att detta inte alltid 

hjälpte, då hon samtidigt upplevde att alla ”satt i samma båt” och att hon därför inte 

gärna bad om hjälp av rädsla för att detta skulle öka arbetskamraternas stress. Hon 

visste däremot att hon skulle få hjälp om hon bad om det. 

Även Rosas uttryckte att hon upplevt situationen som mycket svår, även i hennes fall 

främst på grund av personalbrist vilken lett till tidsbrist och ett behov av att prioritera 

vissa arbetsuppgifter före andra. Även Rosa ansåg att de hade gott klimat inom 

arbetsgruppen, och att även de nya medarbetarna kom in i gemenskapen snabbt. Det 

Rosa ansåg var det största bekymret avseende arbetsgruppen var att de nya 

handläggarna inte upplevdes få den tid de behövde för att introduceras och läras upp. 

Rosa kände istället att de nya ofta ”slängdes in i arbetet” och att de i mångt och mycket 

fick lära sig under arbetes gång. Tack vare att de nya medarbetarna haft enkelt för sig att 

lära sig ny information hade det ändå fungerat, men Rosa hade varit orolig för att de nya 

inte skulle kunna hantera det.  

Fatima menade att hennes organisation enbart lyckats arbeta rättssäkert, trots den 

höga arbetsbördan, tack vare nyanställningar, inlånad personal från andra enheter samt 

mycket övertidsarbete, vilket hon förklarar så här;  

 

Man tänker att, ja men det är barn vi pratar om. Dom behöver tak, trygghet, 

vuxna, mat för dagen, nån som liksom har sin syn på dom här barnen. Vi är 

ibland tvungna att jobba till klockan sju, åtta, nio. Då är det så att alla är på 

plats. (Fatima, egen intervju, 2016-07-01) 

 

Fatima var tydlig med att detta var en uppoffring alla kände att de var okej med, då 

hon och hennes kollegor upplevde att rättssäkerheten var en oerhört viktig del av arbetet 

de skulle genomföra. Fatima menade även att det hjälpt att de nyanställda varit ”unga 

och fulla av energi”, då de arbetat energist och snabbt utan att kvaliteten minskade. 

Fatima berättade att hon upplevde arbetsgruppen som en andra familj, då de har god 

stämning, tillbringar så mycket tid tillsammans och då de oftast har roligt tillsammans. 

Hon menade att de ofta sitter tillsammans och går igenom ärenden även om de till stor 

del arbetar ensamma, och att det sällan är några problem om någon ber en kollega om 

hjälp eller råd. Fatima uttryckte att det för henne är viktigt att de kan stötta varandra 

inom gruppen, och att de kan täcka upp och hjälpa varandra framförallt om de märkte 
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att en kollega upplevde för hög stress eller var på väg att bli sjuk. Hon menade att det är 

av stor vikt att kollegorna känner att stödet finns där, även om behovet inte är akut.  

 

5.2.3 . Klienterna 

Fatima klargjorde i sin intervju hur viktigt det var för henne att visa barnen att hon var 

där för att hjälpa dem, att de kunde känna sig trygga och att hon verkligen brydde sig 

om dem;  

 

det är viktigt med det här stort leende, för dom känner att du bryr dig om mig, 

du är där för dem, att hämta dem, det är första träffen och det spelar jättestor 

roll. Och jag kan säga utifrån mina erfarenheter som flykting, att jag vet vad 

det betyder, att det har jättestor betydelse hur folk visar att dom är vänliga 

och inte beter sig som att, åh nej, inte en till. (Fatima, egen intervju, 2016-07-

01) 

 

För Fatima upplevdes detta som den viktigaste aspekten av hennes arbete, minst lika 

viktig som rättssäkerheten och dokumentationen.  

Rosa berättade under sin intervju om barn som varit skeptiska och närmast rädda för 

socialsekreterare och annan personal. Efter många samtal med barnen uppdagades det 

att de, efter att de anlänt till Sverige, fått höra av andra flyktingar att svenska folket 

överlag var rasistiska och att de även ville att barnen skulle åka hem igen. Rosa påtalade 

att det för henne var väldigt viktigt att barnen kände sig bekväma med att tala med 

henne om allt från sin bakgrund till sin nuvarande situation, utan att behöva oroa sig för 

negativa reaktioner från hennes sida. Hon menade att relationen till barnen, även om 

den tog tid och tålamod att skapa, var väldigt viktig för att arbetet skulle fortskrida. 

Rosa uttalade att hon upplevde att de egentligen inte hade den tid som behövdes för att 

kunna skapa en god och hållbar relation till barnen, men att det var så pass viktigt för 

dem att hon kände sig manad att hitta tid till just detta, även om det för henne innebar 

övertid. Rosa uttryckte en känsla av otillräcklighet avseende den tidsmässiga aspekten; 

 

ibland kändes det som att man bara satt och tittade på klockan och kände sig 

stressad för man hade så mycket att göra, men man ville samtidigt inte 

avsluta mötet för barnet i fråga kanske just har börjat öppna upp, och berättar 

saker och pratar och skrattar. Då vet man att, ja, men jag kanske får jobba 

över ikväll, men det får gå ändå för det här barnet behöver det här. Sen att 
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tiden egentligen inte finns, ja alltså, man får ju hitta tiden. (Rosa, egen 

intervju, 2016-06-16) 

 

Rosas berättade att hon hade velat ha mer tid att lägga på varje barn, då hon kände 

att den som påverkades i första hand av att tiden saknades var barnen de skulle 

hjälpa. Rosas inställning var att barnet skulle ges den tid det behövde, men om tiden 

inte finns inom organisationen påverkas både socialsekreterare och de 

ensamkommande av detta.  

Louise berättade att de fått placera barn i HVB-hem eller familjehem och därefter 

fått utreda deras behov. I normala fall hade behovet utretts först, och därefter hade ett 

passande boende hittats som kunde möta barnets behov innan placering skett. Under 

perioden då det större antalet blivit anvisade till kommunen, ibland flera på samma 

dag, hade de alltså fått genomföra processen något bakvänt. Louise menade att detta 

ibland kunde kännas osäkert, särskilt vid släktingplaceringar där barnet ofta 

placerades hos sin släkting omgående, men att det i slutändan fungerat utan problem. 

Det Louise påtalade som viktigast avseende barnen var dock att ha ett gott samarbete 

med deras gode man, då dessa träffade barnen oftare än socialsekreteraren och 

därmed hade bättre insyn i barnets mående och familjehemmets påverkan på barnet. 

Alla socialsekreterarna menade att det var en trygghet i sig att ha möjlighet att 

placera barnen i närheten av, eller helst inom sin egen kommun. I samtliga 

kommuner där jag genomfört intervjuer har nya HVB-hem där barnen kunde placeras 

öppnats under 2015 då behovet ökade, och detta upplevdes av tre av 

socialsekreterarna som en tröst av flera skäl. Dels visste de med säkerhet att barnen 

bodde i bra hem, där de hade allt de behövde, och dels innebar det att 

socialsekreterarna inte behövde resa långt då de skulle göra uppföljningsbesök;  

 

även om det var en situation där de va mycket, det var stressigt, så var det 

skönt i och med att ungdomarna bodde här i närheten eftersom HVB;na 

ligger i kommunen. Så då känns det ju skönt som handläggare att inte behöva 

åka runt till olika ställen och utreda och så. (Louise, egen intervju, 2016-06-

14) 

 

Eva uttalade sig i mindre grad än de andra respondenterna om klienterna, men hon 

berättade att det största svårigheten för dem varit att hinna med alla besök som skulle 

genomföras, särskilt med tanke på att de ofta hade barn placerade långt ifrån den 

egna kommunen. Kommunen ifråga saknade ofta möjligheter att placera på nära håll, 
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och de fick därmed placera på många platser runt om i Sverige, vilket lett till att 

besök hos ett enskilt barn kunde ta en hel eller halv dag i anspråk vid varje tillfälle. 

Eva menade att detta kunde vara ett bekymmer för både dem och klienterna, då den 

begränsade kontakten även innebar sämre insyn i barnets vardag och mående. Även 

hon påpekade, precis som Louise, att det av den anledningen var av stor vikt att hålla 

kontakten med barnets gode man, då denna anställs av barnets vistelsekommun och 

därför hade bättre insyn.  

Eva hade till skillnad från Louise inte upplevt att de kommunens nya HVB-hem hade 

hjälpt i den grad hon hade velat. De HVB-hem som öppnats inom kommunen hade inte 

haft tillräckligt många platser för att täcka upp behovet, och detta hade därför enbart 

hjälpt till viss del, vilket Eva uttryckte som följer;  

 

Jag kan inte säga att jag egentligen upplevde någon skillnad för det var ju så 

väldigt många som kom och det var ju så få som vi kunde placera där. Det är 

klart att dom här platserna var väl bra på så sätt men det fortsatte ju ändå att 

komma. Så jag kan inte säga att jag upplevde någon märkbar skillnad så bara 

för att vi själva öppnade. (Eva, egen intervju, 2016-06-20) 

 

Eva och hennes arbetsgrupp hade därmed upplevt en fortsatt stress och högre 

tidsbrist än de andra socialsekreterarna jag intervjuade, då de var tvungna att lägga 

mycket tid på resor till och från de olika HVB-hemmen vid uppföljningar och 

överväganden. Till viss del kunde de begränsa antalet besök genom att exempelvis be 

barnets vistelsekommun om hjälp. Detta upplevdes dock inte som idealt, då den 

personliga kontakten förlorades med de ensamkommande. Dessutom hade även de 

kommuner i vilka Evas kommun hade barn placerade mycket att göra, och de fick 

därför flera gånger nekande svar då de bad om hjälp, vilket resulterade i att de ändå fick 

åka till den aktuella kommunen.  

Av de socialsekreterare jag intervjuade berättade flera av dem om svårigheter som 

brist på resurser, såväl som organisationens riktlinjer, vilket gjorde det svårt för dem 

att hjälpa de ensamkommande barnen i den omfattning de hade velat. I samtliga fall 

upplevdes det exempelvis som att tiden som behövdes för att barnen skulle känna sig 

trygga med dem saknades, och att de inte kunde lägga den tid de velat på samtal och 

hembesök hos barnen på grund av att de hade så många andra ärenden, samt då 

klienterna ofta var placerade på så långt avstånd.  
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5.2.4 . Stöd från ledning och organisation 

Respondenterna menade att stödet från medarbetare och chefer var största anledningen 

till att de, trots arbetsbelastningen, kunnat upprätthålla rättssäkerheten. 

Organisationernas ledning hade arbetat för att ge dem mer resurser, och kollegor och 

personal från både andra enheter och andra organisationer hade ställt upp och hjälpt till 

med vad de kunnat. I både Louise och Fatimas organisationer hade en omorganisering 

skett i syfte att bemöta den ökade arbetsbelastningen. I båda organisationerna hade en 

enhet tillängnad att handlägga ärenden med ensamkommande flyktingbarn skapats. 

Fatima hade, fram tills ca juli 2015, ensam varit ansvarig för alla ärenden gällande 

ensamkommande flyktingbarn. Fram tills ett par månader innan detta hade hon haft en 

kollega i dessa ärenden, men denna var under perioden med högst arbetsbelastning 

graviditets-ledig. Då hon uttryckt en oro över att inte kunna hantera arbetsbelastningen 

hade enhetschefen på hennes avdelning omedelbart påbörjat arbete för att få in mer 

personal som kunde bistå Fatima i hennes arbete, och därmed hade enheten för 

ensamkommande flyktingbarn skapats. I början av perioden med hög arbetsbelastning 

hade organisationen haft ett möte med cheferna och Fatima, i egenskap av ensam 

handläggare för ensamkommande flyktingbarn. Under mötet förklarade Fatima för dem 

att de behövde mer personal, och sade att de inte skulle klara sig med henne som ensam 

handläggare. Fatimas krav hade bemötts omedelbart. Inom 24 timmar var platsannonser 

ute, och redan under veckan hade intervjuer börjat hållas. Louise å sin sida menade att 

det var tack vare stödet från övriga samhället som de hade klarat sig så bra. De hade fått 

mycket stöd av andra enheter inom organisationen, såväl som andra organisationer så 

som svenska kyrkan, och även ifrån allmänheten, vilket hon beskrev som avstressande; 

 

även om det va mycket och man va stressad så ser man ju att folk vill hjälpa 

till och man vill hjälpas åt och i kommunen […] Man ser att det finns så 

många som ändå vill göra nånting åt situationen, man är inte själv och det är 

väl det som har gjort att de känns bra (Louise, egen intervju, 2016-06-14) 

 

Louise förklarade även att det hjälpt väldigt mycket att de hade en mycket stöttande 

och förstående chef, som hjälpte dem med att planera och prioritera då arbetet var 

stressfyllt. Chefen var öppen för eventuella lösningar personalen kom med, och bidrog 

även med egna lösningar som hen diskuterade med personalen. Även den sociala 

nämnden betraktades som stöttande och förstående avseende arbetet, vilket hjälpte.  
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Rosa förklarade att ett stort irritationsmoment under arbetet var när hon och hennes 

kollegor fick medla och täcka upp för andra aktörer i det ensamkommande barnets 

ärende, då det ledde till att socialsekreterarna fick utföra uppgifter som egentligen 

tillhörde andra såväl som sina egna uppgifter. Detta kunde öka stressen och ta mycket 

tid i anspråk, vilket var både oroande och stressfyllt. 

 Både Louise och Fatima framförde att de ansåg att det var av oerhörd vikt att 

cheferna lyssnade på dem och stöttade dem, men de menade även att hur de andra 

systemen i samhället så som tolkföretag, HVB-hem och Migrationsverket betedde sig 

också påverkade deras arbete. Två av de 4 respondenterna menade att om deras chefer 

inte haft förståelse och bemött deras behov av exempelvis mer personal, så hade de 

troligen funderat på att säga upp sig. Både Fatima och Louise förklarade att de under 

perioden då arbetsbelastningen var som högst hade upplevt att de var på väg att tappa 

kontrollen över situationen. De var väldigt tydliga med att deras enheter inte hade klarat 

situationen utan det stöd och den hjälp som de fick från alla runtomkring, både inom 

och utom deras egna organisationer.  

I Eva och Rosas organisationer hade inte lika omfattande omorganiseringar skett som 

i Louise och Fatimas, men fler handläggare hade anställts för att möta upp behovet som 

fanns. I de båda kommunerna hade dock svårigheter med att hitta personal funnits, och 

de hade därmed inte lyckats utöka personalen i så hög grad som de önskat. På Evas 

organisation hade istället snarare ett personalbyte skett, då fem nya handläggare 

anställts medan fyra av de tidigare anställda slutat under samma period. Därför hade inte 

påfrestningarna minskat i samma grad som för de andra organisationerna, då de 

nyanställda dessutom behövde läras upp inom området innan de kunde börja handlägga 

egna ärenden. På Rosas arbetsplats hade ett liknande personalbyte skett. De hade 

anställt sex stycken nya handläggare, medan tre av de tidigare anställda slutat, och 

ytterligare en av de tidigare hade bytt från barn-och familjegruppen till vuxenenheten. 

Rosa upplevde, som nämns ovan, att de nyanställda till viss del fick börja arbeta själva 

alldeles för snabbt, då tiden för upplärande inte riktigt fanns. Istället fick de nya 

kollegorna lära sig under arbetets gång och genom samtal med andra kollegor och 

chefer.  

På samtliga organisationer hade cheferna mött upp behovet genom att anställa ny 

personal som kunde bistå med arbetet med ensamkommande. När enheterna fick ny 

personal frigjordes mer tid till utredningarna, och stressnivån sänktes. På Eva och Rosas 



  
 

37 

enheter hade dock nyanställningarna inte hjälpt i den mån de önskat, eftersom de även 

förlorade en del personal. 

 

5.3 . Analys 

5.3.1 . Rättssäkerhet 

I resultatet framkom att de socialarbetare som jag intervjuat upplever att de upprätthåller 

rättssäkerheten i sitt arbete, om än med vissa svårigheter. I resultatet framträder ett antal 

svårigheter evseende rättssäkerheten, som främst är relaterade till tids-och personalbrist. 

Den aspekt av rättssäkerheten som framträder som den viktigaste i samtliga intervjuer är 

dokumentationen, då denna är viktig för att socialsekreterarna ska veta vad som hänt i 

de enskilda fallen, samt då informationen behövs för andra socialsekreterare i de fall 

den huvudsakliga handläggaren blir sjuk eller av andra anledningar lämnar 

arbetsplatsen. Det framgår även att dokumentationen är viktig på grund av att varje 

handläggare har så många ärenden, då det blir svårt att hålla varje aspekt av de olika 

ärendena i minnet. Dokumentationens vikt framgår även i den tidigare forskning jag 

presenterat ovan, då socialsekreterare även i de studierna uttalat sig om hur viktig 

dokumentationen är (Eriksson, et al, 2014, s. 23).  

 Ytterligare något som framstod som ett hot mot rättssäkerheten var osäkerheten 

avseende om barnen fått den information de skulle ha vid kommunicering, då det fanns 

svårigheter med att hitta bra tolkar som socialsekreterarna kunde lita på.  

 Det framkom även att en stor aspekt av rättssäkerheten, som ibland framstod som en 

svårighet, var samarbetet med barnets gode man och andra aktörer i barnets ärende. 

Socialsekreterarna menade att de ibland fick täcka upp för dessa och genomföra 

arbetsuppgifter som inte hörde till deras arbete, vilket ledde till ökad tidsbrist och ökad 

stress. Som framgår av tidigare forskning såväl som systemteorin, redovisad ovan, har 

både socialsekreterarens egna system och övriga system med vilka hen samarbetar en 

stor påverkan på socialsekreterarens arbete (Öquist, 2008). De övriga systemen, i det 

här fallet god man och övriga aktörer så som Migrationsverket, kan påverka 

socialsekreterarens arbete i hög grad beroende på hur väl de själva sköter sitt arbete. Om 

de övriga systemen inte genomför sina uppdrag korrekt, innebär det att 

socialsekreteraren får ta tid från sin egen arbetsdag för att antingen genomföra uppgiften 

själv, eller kontakta det aktuella systemet och få dem att göra det. I båda fallen ökar 

tidsbristen och stressen för socialsekreteraren, och i värsta fall kan det leda till att 
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socialsekreteraren kan bli tvungen att skjuta på sina egna arbetsuppgifter, vilket i sin tur 

riskerar rättssäkerheten och att arbetet blir så väl utfört som det annars hade kunnat bli.  

 Eva påpekade att det fanns en rädsla för att barn skulle ”falla mellan stolarna” och 

glömmas bort i mängden av ensamkommande flyktingbarn. Detta hade i den aktuella 

kommunen inte hänt, men det faktum att oron fanns där från början tyder på ett hot mot 

rättssäkerheten. Barnen måste kunna lita på att deras socialsekreterare inte ska glömma 

bort dem. De måste även kunna lita på att bli behandlade på samma sätt som svenska 

barn. Ravi K. S. Kohli (2006) skrev i sin artikel att en kritik mot socialtjänsten i 

Storbritannien varit att ensamkommande flyktingbarn inte fått samma hjälp som de 

inhemska barn som hade samma behov. Det framgick i mina intervjuer i viss mån att de 

ensamkommande flyktingbarnen inte behandlades som de svenska barnen, främst på 

grund av att förutsättningarna inte är de samma. Exempelvis uttalade sig Louise om att 

utredningsprocessen vid placering skedde något omvänt från hur de i normala fall 

handlades. Detta framställdes som beroende på att det inte fanns tillräckligt många 

jourhem och liknande i vilket barnen kunde placeras under utredningsperioden. Barnen 

behövde fortfarande någonstans att bo, och därför genomfördes utredningen annorlunda. 

Detta innebär att handläggningen inte alltid följer likabehandlingsprincipen, vilket kan 

ses som ett problem inom socialtjänsten. Detta problem har funnits under längre tid och 

på fler ställen, vilket framgår av Eriksson et als studie (2014, s.23) då intervjuade 

socialsekreterarna berättade att placeringsbeslutet som normalt kom efter utredningen 

var fattat innan utredningen var färdigställd. I studien berättade även socialsekreterare 

att de försökt genomföra sina utredningar enligt ”normaliseringsprincipen”, men att de 

upplevt problem med detta. (Ibid, s. 34). Ett dilemma gräsrotsbyråkrater ofta möts av är 

att de ska behandla alla ärenden enligt likabehandlingsprincipen, men de ska samtidigt 

behandla alla ärenden individuellt (Lipsky, 2010. S.10). I de aktuella fallen hade 

socialsekreterarna arbetat främst utifrån det sistnämnda, då ärendena med 

ensamkommande flyktingbarn är mycket annorlunda mot hur det fungerar med svenska 

barn, då det bland annat ofta saknas familj och släkt.  

 

5.3.2 . Personalrelationer 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna beskrev sin arbetsgrupp som mycket god 

med god sammanhållning. Enligt Coffey et al (2009, s.10) är detta en av de mest 

positiva aspekterna som socialarbetare uppgett avseende sitt arbete, näst efter arbetet 

med klienterna. Kamratskapet med kollegorna framträder även i mina intervjuer vara 
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den aspekt av arbetet som främst lättade på stressen och fick arbetsbördan att kännas lite 

lättare. I och med att personalen i organisationerna hade så god sammanhållning 

upplevdes arbetet som lättare att utföra, och den goda sammanhållningen bidrog därför 

till rättssäkerheten. Den goda gemenskapen bidrog även till en känsla av att den 

enskilde socialarbetaren inte var ensam i sitt arbete. Enligt en studie nämnd under 

tidigare forskning, kan socialarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

ibland uppleva att deras enhet var isolerad från de andra (Eriksson, et al, 2014, s.37). 

Om socialarbetarna upplever sig som ensamma med sitt arbete kan detta öka på 

stressen, då de även kan uppleva att de inte har någon att vända sig till om de behöver 

hjälp. Mina respondenter upplevde dock inte sina organisationer på detta vis, utan de 

upplevde tvärtom att deras kollegor bidrog till att arbetet kändes lättare. Undantaget till 

detta var i viss mån Eva, som menade att hon kunde be om hjälp och var säker på att 

hon kunde få den, men att hon samtidigt undvek att be om hjälp då hon visste att även 

kollegorna hade mycket att göra.  

 

5.3.3 . Klienterna 

Socialsekreterarnas arbete är centrerat runt klienterna, och det känns för mig därför 

viktigt att förstå hur socialsekreterarna påverkas av relationen till dessa.  

Louise nämnde under sin intervju de problem som kunde finnas då de skulle boka 

tolk inför klientmöten, och oron över att tolken inte alltid översatte rätt och att klienten 

därmed inte fick den information hen skulle ha. Louise upplevde att hon fastnat mellan 

klienten och de lagar och riktlinjer hon måste arbeta efter, då hon gärna velat ha en 

bättre tolk i varje möte, men samtidigt måste hon följa de regler som finns om 

tidsbegränsningarna för en utredning. Hade hon väntat tills hon kunde få en bättre tolk 

så hade utredningen dragit ut på tiden, vilket eventuellt hade lett till att den tagit för lång 

tid. Samtidigt önskade hon att hon kunnat vara säker på att kommuniceringen nått fram 

på ett bra sätt. Detta påvisar tydligt kampen som kan upplevas av gräsrotsbyråkrater 

avseende deras position mellan klienten och organisationen. Hon vill säkerställa att 

klienten fått informationen hen rätteligen ska ha, men finner svårigheter med detta inom 

de ramar organisationen anger. Då gräsrotsbyråkraten har en dubbel position i det 

mellanmänskliga mötet mellan organisationen och klienten kan de uppleva sig som 

fångade mellan de båda, och det är just detta som Louise anger. Därtill känner hon sig, 

trots den maktposition hon normalt befinner sig i, mycket maktlös i situationen då hon 

själv inte kan påverka den tidsmässiga aspekten eller vilken tolk hon får, och då hon 



  
 

40 

inte heller kan veta vilken information som faktiskt framgått till klienten. Hon kan inte 

heller med största säkerhet veta i situationen att hon själv fått information som klienten 

uppger korrekt tolkat. Enligt Coffey, Dugdill och Tattersall (2009, s2) påverkas 

socialsekreterarnas stressnivå bland annat av en rädsla för att missa viktig information 

avseende barnet på grund av tidsbrist. Louise upplevde att detta stämde, då tidsbrist och 

svårigheter att få tag på en bra tolk tillsammans tycktes göra arbetet svårare och mer 

stressfyllt. 

Fatima menade att hon, i egenskap av gräsrotsbyråkrat, och även som en som själv 

kommit till Sverige som flykting, tyckte att det är viktigt att barnen inte känner sig som 

en i mängden, och att de inte upplevde den ojämlikhet i makt- och beroendeförhållande 

som utmärker gräsrotsbyråkratens klientrelationer (Johansson, 2007, s50f). Hon menade 

att dessa barn är i en påtaglig beroende-position, då de befann sig i ett nytt land utan 

någon de kände och utan kännedom om språket eller landet. I mötet med barnen besitter 

Fatima all information om barnens rättigheter och möjligheter, såväl som resurserna 

som behövs för att barnens liv ska kunna fortskrida och utvecklas i det nya landet. Just 

därför är det för henne viktigt att dessa barn bemöts med omtanke. Hon sade under 

intervjun att det fick ta den tid som det behövde även om hon upplevde just tid som en 

sparsam resurs. Enligt tidigare forskning är detta även vad de ensamkommande barnen 

själva upplever som viktigast, att de bemöts av vuxna som visar att de är där för att 

hjälpa dem för att de vill vara det. De ensamkommande barnen anser att det är viktigt att 

det i deras närhet finns vuxna individer de kan söka stöd och hjälp av, som visar dem 

omtanke och respekt, och framförallt vänlighet (Thommessen, Corcoran och Todd, 

2015, s.7). Barnen som kommer till Sverige har ofta gått igenom traumatiska 

upplevelser i sitt hemland, såväl som under resan hit, och de har ofta fler riskfaktorer än 

andra barn (Ibid, s.1). Forskning har även visat att de barn som får det sociala stödet de 

behöver, såväl som hjälp med att etablera sig, har lättare för att komma in i samhället 

och börja känna sig hemma. Om barnen istället möts av misstro och får en stämpel som 

”utomstående” så är det svårare för dem att etablera sig i samhället (Wernesjö, 2014, 

s.42ff). 

Även Rosa berättade i sin intervju hur viktigt hon ansåg att det var att korrekt 

information om barnens förflutna och nuvarande situation kom dem tillhanda, så att hon 

skulle kunna hjälpa dem på bästa sätt. Då hon vid tillfällen upplevde barnen som rädda 

och ovilliga att tala med henne fick hon även svårt att genomföra sitt arbete på ett 

fullgott sätt. I dessa möten skiftade maktbalansen något, då informationen barnen höll 
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inne med gav dem en sorts makt över både den nuvarande situationen samt de framtida 

eventuella resurser hen kunde bli berättigade till. Om Rosa inte engagerat sig och 

försökt få en relation till barnen, hade hon inte heller kunnat få vetskap om vad de 

enskilda barnen behövde, och hon fick även svårigheter med att färdigställa en komplett 

utredning.  

Enligt Norström och Gustafsson (2010, s.11) upplevdes det ibland som att de vuxna i 

de ensamkommande flyktingbarnens närhet enbart ville höra information som de 

behövde för att genomföra sina arbetsuppgifter. Om Rosa och hennes kollegor inte 

ansträngt sig för att få reda på varför barnen de mötte var rädda, så hade de inte heller 

kunnat påverka situationen och förbättra barnens tillvaro. 

Norström och Gustafsson (2010) visade i sin studie att socialsekreterare som arbetar 

med ensamkommande flyktingbarn hade olika sätt att hantera sitt ansvar gentemot 

barnet, då vissa socialsekreterare undvek att gräva för mycket i barnets förflutna, medan 

andra använde olika metoder för att öka tilltron och därigenom få tillgång till mer 

information om barnet. De socialsekreterare jag talat med uttalade en vilja om att 

försöka lära känna sina klienter, få en relation och tillgång till deras bakgrund. Detta 

berodde dels på en vilja att hjälpa barnen, och dels på en önskan om att kunna skriva 

mer utförliga utredningar som skulle kunna hjälpa barnen i högre grad. Däremot 

upplevde socialsekreterarna samtidigt en brist på tid, vilket begränsade deras 

möjligheter att få den relation till barnen de eftersökte.  

Även i de fall socialsekreterarna haft barn placerade i andra kommuner framträder 

socialsekreterarnas roll som gräsrotsbyråkrat, då socialsekreterarna fastnar mellan en 

vilja att träffa de ensamkommande flyktingbarnen personligen, och de problem detta 

medför för organisationens del då en resa till ett HVB-hem beroende på avstånd kan ta 

flera timmar, om inte hela dagen. I dilemmat framträder även systemets roll i 

möjliggrandet av arbetsuppgifter, då både den egna socialtjänsten såväl som 

socialtjänsterna i andra kommuner påverkar dessa möjligheter. Den egna organisationen 

påverkar genom att ge eller ta resurser för besök, och andra socialtjänster kan bistå med 

eller neka hjälp. Socialsekreterarna på andra socialtjänster påverkas även dem av 

systemet och tillgången till resurser inom sin egen organisation, vilket i sanning 

innebär, som Eva påpekade, att ”alla sitter i samma båt” (Eva, 2016-06-20) 
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5.3.4 . Stöd från ledning och organisation 

Något som framgår tydligt i resultatet är den egna organisationens möjligheter att 

begränsa eller hjälpa i socialsekreterarens arbete, då både ledning och kollegor såväl 

som andra organisationer har stor påverkan på de olika aspekterna av 

socialsekreterarens arbete. Vikten av en god chef och en hållbar personalgrupp i relation 

till den enskilde socialsekreteraren framträder som mycket viktig för socialsekreterarens 

stressnivå och deras möjligheter att genomföra sitt arbete.  

Evas organisation var den där situationen varit svårast att hantera för 

socialsekreterarna. Detta berodde till största delen på svårigheterna med att få tag på 

personal till kommunen, samt att viss personal sade upp sig under perioden, vilket i sin 

tur ledde till fler ärenden per handläggare och större tidsbrist. 

Efter Evas organisation var Rosas den som verkade haft svårast att hantera 

situationen, även för dem på grund av personalbrist. Detta stämmer med de resultat 

Tham (2007) påvisade i sin studie, där det framgick att en av anledningarna till att 

många socialsekreterare upplevde stress och funderade på att lämna sin arbetsplats var 

på grund av brist på personal. Då det saknas personal fördelas samma antal ärenden på 

ett mindre antal anställda, vilket innebär att dessa upplever högre arbetsbelastning och 

mer som ska genomföras på samma arbetstid. Denna ökade press leder till att 

socialsekreterarna funderar på att lämna sina arbetsplatser, särskilt om personalbristen 

medföljs av andra problem.  

Enligt systemteorin har systemet inom vilket individen arbetar stor påverkan på det 

sätt på vilket individen kan genomföra arbetet (Öquist, 2008). I dessa kommuner märks 

det tydligt på socialsekreterarna som arbetar med ensamkommande flyktingbarn att 

deras möjligheter till ett väl genomfört arbete i hög grad kan begränsas eller möjliggöras 

av de övriga delarna och nivåerna i sina egna system, såväl som av övriga system i 

samhället. Deras arbete kunde bli lättare genom att andra enheter inom samma 

organisation samt andra system så som kyrkor, frivilligorganisationer och övriga 

myndigheter hjälpte upp deras egen, och samtidigt kunde vissa organisationer och 

system så som gode män bidra till att arbetet blev svårare. Socialsekreterare som arbetar 

med ensamkommande flyktingbarn i Umeå berättade i intervjuer att de ibland kunde 

uppleva sin enhet som separat från de andra,  vilket ledde till att de upplevde svårigheter 

med att få hjälp av den övriga organisationen (Eriksson, et al, 2014, s. 37). De 

socialsekreterare jag har intervjuat har inte inte upplevt organisationen på det sättet, 
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utan de har tvärtom upplevt att de får stöd i den mån det är möjligt från organisationen, 

både kollegor och chefer. 

De svårigheter som kan framkomma i samarbetet med andra system och systemdelar 

påtalades även av respondenter i en studie som nämns ovan under tidigare forskning, 

där socialsekreterarna benämner sig själva som ”spindeln i nätet” då de måste fungera 

som kontrollcentral mellan de olika aktörer som berör barnets vardag (Stretmo och 

Melander, 2013, s.112). Detta kan ses som problematiskt, då osäkerheten om vilka 

arbetsuppgifter som faller inom socialsekreterarnas arbete är orsak till mycket stress för 

dem (Coffey et al, 2009, s.3; Tham, 2007, s.3; Harrison, 1980, s.36). 

Dålig kommunikation med ledningen är en stor anledning till att socialsekreterare 

funderar på att lämna sina arbetsplatser (Tham, 2007, s16). De socialsekreterare jag talat 

med var tydliga med att deras omedelbara chefer, och även i vissa fall den högre 

ledningen, var lyhörda för deras behov, stöttande och villiga att bistå med den hjälp som 

behövdes i det dagliga arbetet. De försökte även inom de ramar organisationens budget 

ställde upp bistå med mer resurser, främst i form av personal. Enligt systemteori är den 

föredragna typen av ledare den som bestämmer med personalen, snarare än över dem 

(Öquist, 2008, s.89). De socialsekreterare jag intervjuat har berättat att deras 

omedelbara chefer haft ett genomgående samtal med dem om omprioriteringar, 

planeringar och olika lösningar på bland annat tidsbrist, vilket uppfattats som mycket 

välkommet och öppet. Det upplevdes för socialsekreterarna som att de i stor 

utsträckning fick bestämma över sitt eget arbetes upplägg, samtidigt som de visste att de 

kunde vända sig till chefen för stöd och råd om behovet skulle uppstå. Detta upplevdes 

som en lättnad i arbetet, och respondenterna menade att utan detta stöd hade arbetet 

känts svårare att utföra. Som nämnt ovan var även typen av ledning av stor vikt för 

socialsekreterarnas villighet att stanna inom organisationen.  

Enligt systemteori kan ett system vara öppet eller slutet, och om ett system är för 

slutet och därmed inte utbyter information med omgivningen utvecklas inte längre 

systemet, rutiner utvecklas inte och slutligen upphör systemet att fylla sin funktion då 

det inte längre passar in i det föränderliga samhället. Ett sätt för ett öppet system att få 

in ny information är genom nyanställningar, då ny personal har med sig ny information, 

nya sätt att genomföra uppgifter och nya sätt att se på befintliga rutiner (Öquist, 2008, 

s.49). Inom systemteori förklaras även att organisationer fungerar bättre med en viss 

mängd ”kreativt kaos”, men att systemet riskerar att gå under om kaoset tar överhanden 

(Ibid, s.72). I de fallen är det av största vikt att cheferna är uppmärksamma på 
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organisationen, och att de gör sitt yttersta för att säkerställa att inte organisationen faller 

sönder genom att exempelvis se till att kopplingarna inom systemet fungerar samt att 

alla arbetar mot samma mål. Mina respondenter har tydliggjort att deras organisationer 

till och från varit på väg mot totalt kaos, men att deras ledning varit en stor anledning 

till att viss ordning ändå upprätthållts.  

Enligt Coffey, Dugdill och Tattersall (2009, s.2) är tidsbrist samt brist på personal, 

såväl som omorganisationer och hög arbetsbelastning några av de faktorer som främst 

påverkade stressnivån hos socialsekreterare som arbetade med barn och familj. Dessa 

trender är även genomgående i mina intervjuer, då det största antalet svårigheter de 

upplevt avseende arbetet och dess rättsäkerhet berott på brist på personal och tid, men 

det framgår även tydligt att organisationens stöd och hjälp varit det som främst gjort att 

arbetet kunnat bibehålla en god kvalitet.  

 

5.3.5 . Sammanfattning av studiens resultat 

De intervjuer jag genomfört visar att dessa socialsekreterare till stor del har upplevt sitt 

arbete med ensamkommande flyktingbarn som svårt att genomföra på ett rättssäkert sätt 

med befintliga resurser, i alla fall under vissa perioder. De främsta svårigheterna 

avseende arbetet har varit bristen på resurser i form av främst tid och personal. Dessa 

två svårigheter hör ihop, då brist på personal innebär att socialsekreterarna får mer 

arbete att genomföra på samma tid då ett större antal ärenden fördelas på ett för lågt 

antal anställda. Socialsekreterarna som arbetat med ensamkommande flyktingbarn 

under flera år var även ovana vid det snabba arbetstempot som krävdes av dem under 

den stressigaste perioden. Det höga arbetstempot i kombination med det höga antalet 

ärenden gjorde även att vissa av respondenterna upplevt situationen som mentalt 

ansträngande, då de fick svårare att minnas vad de olika ärendena innehöll för 

informatiom. Det framstod även som om perioden innan nya riktlinjer framställts 

upplevdes som förvirrande och oroande. Ytterligare en svårighet var att det var svårt att 

hitta tid till upplärning av ny personal när sådana anställdes, vilket upplevdes som 

ytterligare ett orosmoment och en svårighet, då risken fanns att den nya personalen 

missade viktig information under sin upplärning. Tidspressen som kom sig av att många 

ensamkommande flyktingbarn anlände samtidigt ledde även till att utredningar utfördes 

annorlunda mot hur det varit innan, då barn nu blev placerade innan utredningens 

färdigställande, vilket även det upplevdes som oroande. I framförallt Evas kommun 

fanns även en avsaknad av egna platser att placera de ensamkommande barnen på, 
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vilket ledde till att brnen placerades på långa avstånd vilket i sin tur innebar att ärenden 

och besök tog mer tid i anspråk än de annars gjort, vilket ökade stressen. De 

organisationer mina respondenter arbetar inom har dock arbetat för att hjälpa dem 

genom att ge dem mer resurser i form av mer personal. Då organisationerna fick ny 

personal frilades även mer tid för de andra inom enheten, vilket ledde till att stressen 

minskade. De mindre kommunerna upplevdes ha svårare att lösa situationen, främst då 

de hade svårigheter med att rekrytera ny personal och behålla befintlig personal. Även 

andra svårigheter med det rättssäkra arbetet har dock framkommit i min studie, så som 

problem med samarbetet med den egna och andra system. Detta innefattar problem med 

att boka en bra tolk och samtidigt veta att tolken ger rätt information, svårigheter 

avseende samarbetet med god man, Migrationsverket och andra myndigheter, samt 

svårigheter att få bistaånd från andra kommuner. De lättande aspekter av arbetet som 

framkom i mina intervjuer var en god relation till ledningen, samt stöd och goda 

relationer mellan kollegorna inom organisationen. Vetskapen om att socialsekreterarna 

kunde få hjälp om de behövde dem, och de goda och kamratliga relationerna mellan 

kollegorna tycks ha varit de aspekter som främst lättat bördan och stressen för 

socialsekreterarna. 

Som syns ovan fanns viss oro avseende rättssäkerheten, men då främst avseende 

aspekter som socialsekreterarna och organisationen inte kunde avhjälpa, exempelvis då 

det gällde att få en bra tolk, som Louise påpekade. Detta är dock ingenting som den 

egna organisationen kunde påverka, då det handlar om andra system med vilka 

socialtjänsten samarbetar. Det som kunde påverkas var exempelvis dokumentationen, 

men då främst genom att socialsekreterarna arbetade övertid, som i Fatimas fall. Detta 

är dock en faktor som ökar på stressen, då fritiden minskade. Samtliga respondenter var 

överens om att det som kunde minska arbetsbördan och stressen, och säkerställa 

rättssökerheten i högre utsträckning var att organisationerna fick mer personal. Mitt 

resultat är därmed att socialtjänsten i de aktuella kommunerna har vissa svårigheter 

avseende att genomföra sina arbetsuppgifter med bibehållen rättssäkerhet. De upplever 

dock att den egna organisationen möjliggör ett bra arbete främst genom att kollegor och 

ledning stöttar och hjälper den enskilde socialsekreteraren. Socialsekreterarna uttalar 

dock att detta inte är tillräckligt i längden då resurser i form av tid och personal saknas. 

Därmed kan jag dra slutsatsen att i åtminstone de aktuella kommunerna behövs mer 

personal inom socialtjänsten för att rättssäkerheten ska upprätthållas, och i 

förlängningen för att socialsekreterarna inte ska riskera utbrändhet på grund av stress 



  
 

46 

samt för att de ensamkommande barnen som kommer till Sverige ska kunna få den hjälp 

och de stöd de behöver, vilket enbart kan ske genom att socialsekreterarna har de 

resurser de behöver för att kunna genomföra de arbetsuppgifter de enligt lag ska utföra. 

 

6 . Slutdiskussion och förslag på framtida forskning 

De två socialsekreterare som uttryckte störst oro över rättssäkerheten var de två som 

arbetade i små kommuner, vilket får mig att fundera över om socialsekreterare i dessa 

kommuner generellt har det svårare avseende utförandet av sina arbetsuppgifter så som 

utredningar och överväganden. Även om de båda socialsekreterarna uttryckte att de 

arbetade i bra organisationer med goda kollegor och bra, förstående och stöttande chefer 

vilket hjälpte oerhört mycket avseende svårigheterna med att genomföra sina 

arbetsuppgifter, så menade de även att den största oron för dem avsåg svårigheter med 

att få tag på ny och behålla befintlig personal. Jag hade mycket gärna gjort ett större 

arbete i syfte att ta reda på om mindre kommuner generellt har svårare att rekrytera 

personal, dels till socialtjänsten som helhet och dels specifikt som handläggare till 

ensamkommande flyktingbarn. Det hade även varit mycket intressant att undersöka 

varför dessa mindre kommuner upplevde det som svårt att rekrytera personal.  

Även om mitt arbete visar att det finns vissa svårigheter för socialsekreterare som 

arbetar med ensamkommande flyktingbarn avseende rättssäkerheten, så visar det även 

att det system i vilket de arbetar har en mycket stor påverkan avseende hur de upplever 

sina möjligheter att utföra arbetsuppgifterna rättssäkert. Det hade varit intressant att se 

hur en organisation som upplevts som begränsande avseende arbetsuppgifterna hade 

påverkat svaren, men för socialsekreterarnas skull är jag tacksam att de alla tycktes 

trivas med och uppskatta sina organisationer, med kollegor såväl som chefer och 

samarbetspartners. 

 

 

 



 Antal ord; 3186 

 

1En Lex Sarah-anmälan kan exempelvis göras av en  

socialsekreterare som vill anmäla missförhållanden inom den egna organisationen. 
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Bilaga 1    

 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Jag heter Marie Kristiansen och läser för närvarande min sjätte termin på̊ socionomprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete och 

inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig studie. Min studie syftar till att undersöka hur 

socialarbetare inom socialtjänsten som arbetar med ensamkommande flyktingbarn upplever sina 

möjligheter att genomföra utredningar och uppföljningar på ett rättssäkert sätt med befintliga 

resurser. 

Min förhoppning är att någon av er, i egenskap av handläggare för ensamkommande 

flyktingbarn, är intresserade av att ställa upp på̊ en semistrukturerad intervju under ca en timmes 

tid, som en del av min studie. Syftet med intervjun är att få ta del av socialsekreterarnas egna 

upplevelser och åsikter.  

En central frågeställning i min studie är vilka svårigheter socialsekreterarnas har avseende sina 

möjligheter att rättssäkert genomföra sina arbetsuppgifter med befintliga resurser så som tid, 

personal och stöd från den övriga organisationen. Syftet med studien är att peka på eventuella 

brister socialsekreterarna upplever i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, specifikt i 

förhållande till relationen mellan resurser och arbetsbörda. 

Jag är väldigt tacksam för er medverkan, era upplevelser och erfarenheter är betydelsefulla för 

min undersökning. Medverkan i studien är frivillig, vilket innebär att du när som helst kan välja 

att avbryta intervjun och din medverkan utan att ange något specifikt skäl för det. Du kan även 

välja att avstå̊ att svara på̊ frågorna som du inte kan eller vill svara på̊. Din medverkan i 

undersökningen är anonym och datan som skulle kunna avslöja identitet såsom ålder, kön och så 

vidare kommer att avlägsnas eller/och anonymiseras. Dina personuppgifter kommer inte spridas 

vidare och uppgifterna du lämnar kommer enbart användas till min studie.  

Under intervjun kommer jag att använda mig av en bandspelare, detta för att ha möjlighet att ge 

en fullständig återgivelse av vad som sagts under intervjun. Det inspelade materialet kommer 

enbart att användas av mig och kommer förstöras när uppsatsen är klar.  

Du kan alltid kontakta mig efter intervjun om du har några frågor eller synpunkter. Du har även 

möjlighet att kontakta min handledare vid Linnéuniversitetet, Esther Friedman.  

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta mig på̊ min studentmail:, 

xx@student.lnu.se, alternativt nå̊ mig via telefon: 076-xxxx xxx 

Ni är även välkomna att kontakta min handledare, Esther Friedman, universitetslektor på̊ 

Linnéuniversitetet; xx@lnu.se , Tel 0480-xx xx xx, 076-xxx xx xx.  

Stort tack på förhand! Vänliga hälsningar  

Marie Kristiansen 
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Bilaga 2 

 

Frågeguide 

 

Inledande frågor (Organisatoriska) 

 Vad är din titel? 

 Hur länge har du haft din nuvarande anställning?  

 Hur är organisationen uppbyggd?  

 Hur ser den organisatoriska hierarkin ut?  

 Vad är dina uppgifter inom organisationen? Arbetar du enbart med 

ensamkommande flyktingbarn eller handlägger du andra ärenden också? 

 Hur många är ni inom din enhet? 

 Arbetar ni mycket tillsammans eller arbetar ni mest ensamma? 

 

Syftesinriktade frågor 

 

 Hur många ensamkommande flyktingbarn anvisades till din kommun under 

2015? 

 Hur många har hittills anvisats under 2016? 

 Hur många handläggare arbetar med dem? 

 Hur många ärenden har varje handläggare i taget? 

 Hur delas ärendena upp mellan handläggarna?  

 Med det antalet ärenden varje handläggare har, upplever du som handläggare att 

alla aspekter av utredning och uppföljning hinns med? 

 Hur upplevde du era möjligheter att bibehålla kontrollen över er arbetsbörda? 

 Vilka delar av utredningsprocessen avseende ensamkommande flyktingbarn 

upplever du är svårast att hinna med? (ex dokumentation, hitta familjehem osv?) 

 Kan du utveckla varför just den aspekten upplevdes som svårast? 

 Hur upplever du era möjligheter att hinna med den rättssäkra aspekten i era 

ärenden? (likabehandling, dokumentation osv) 

 Hur upplever du dina möjligheter att få hjälp av kollegor/ chefer? 

 

 

Avslutning 

 Är det något du känner att du vill tillägga? 

 


