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Abstract
Title: Unaccompanied children´s integration. 

Authors: Therese Andersson and Maria Hall

The purpose of this  study  was to seek information about  social  workers understanding of 

unaccompanied children´s integration in to the Swedish society and the approaches different 

participants, amongst them social workers, had when they conducted this work. The data was 

gathered by qualitative interviews.  We analyzed the interview results  by proceeding from 

systems theory and empowerment. The results of the study showed language, education and 

meaningful leisure were important parts of the unaccompanied children's integration into the 

society.  According to the interviewed social workers, they did not work in practice with the 

children's integration; this was the responsibility of the staff at  the accommodations/foster 

home and the trustees. Important conclusions drawn from this study were that the society 

showed a weak interest in the unaccompanied children and that the social workers considered 

the  documents  in  use were  not  always  suitable  for  the  unaccompanied  children.  Another 

conclusion was that the socialworkers considered the documents not always being followed 

by those who worked close to the children. 

Keywords: Unaccompanied  children,  social  worker,  integration,  systems  theory,  

empowerment.        
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Sammanfattning
Titel: Ensamkommande barns integration

Författare: Therese Andersson och Maria Hall

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  socialarbetares  förståelse  av  ensamkommande 

barns integration i  det  svenska samhället  och de tillvägagångssätt  olika aktörer,  däribland 

socialarbetare, har när de arbetar med detta. Metoden som vi valde att använda var kvalitativ 

intervju och för att  analysera resultaten använde vi oss av systemteori  och empowerment. 

Resultaten  visar  att  språk,  skola  och  en  meningsfull  fritid  var  viktiga  delar  för  barnens 

integration i samhället. Socialarbetarna i vår studie uppgav att de inte arbetar praktiskt med 

barnens integration,  att  det  är  boendepersonalen/familjehemmet  och de gode männen som 

ansvarar för detta. Viktiga slutsatser i studien var att intresset för de ensamkommande barnen 

var svagt från samhällets sida och att socialarbetarna ansåg att de dokument som används inte 

alltid  var  anpassade  för  de  ensamkommande  barnen.  Ytterligare  en  slutsats  var  att 

socialarbetarna  ansåg  att  dokumenten  inte  alltid  följdes  väl  av  de  aktörer  som  arbetade 

närmast barnen. 

Nyckelord: Ensamkommande barn, socialarbetare, integration, systemteori, empowerment. 
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Förord
Genom att skriva denna C-uppsats har vi fått möjligheten att utforska och fördjupa oss i ett 

ämne  som  vi  finner  ett  stort  intresse  i.  Alla  delar  i  uppsatsen  har  vi  gjort  och  svarar 

gemensamt för. Vi vill rikta ett stort tack till alla de socialsekreterare inom socialtjänsten som 

med varmt hjärta ställt upp och delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Utan dem skulle 

denna studie inte ha blivit till. Vi vill också tacka vår handledare Fereshteh Ahmadi som med 

sitt engagemang och sin kompetens hjälpt och väglett oss i arbetets gång. Ett stort tack vill vi 

även rikta till oss själva för inspiration och uppmuntran som vi givit varandra genom arbetets 

gång. Ännu ett stort tack vill vi rikta till våra familjer, som under denna tid stöttat oss i både 

mot- och medgångar. 

Gävle den 22 december, 2010

Therese Andersson och Maria Hall
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1. Inledning 
En  viktig  del  i  integrationen  av  de  ensamkommande  barnen  är  att  de  har  exakt  samma 

rättigheter  till  skolgång och hälso- och sjukvård som alla  andra barn som finns i  Sverige. 

Trots detta får de ensamkommande barnen ofta inte det stöd eller den hjälp som de behöver 

under tiden som de befinner  sig i  den kommun de anlänt  till.  Ofta blir  vistelsen i  denna 

kommun lång och barnet hinner anpassa sig till  situationen där. När barnet flyttar  till  den 

kommun där han/hon ska bo blir det ännu en anpassningsprocess som barnet måste genomgå. 

Sabina Gusic som arbetar med krigs- och tortyrskadade barn och  ungdomar på barn- och 

ungdomspsykiatrin i Malmö, anser att det saknas kunskap om de ensamkommande barnens 

bakgrund.  Många gånger  kan barnen ha befunnit  sig på resande fot  i  många år  innan de 

kommer till Sverige. Långa vandringar till fots och mycket svåra förhållanden under resan är 

mycket vanligt för de flesta barn. Ibland är resan till  och med mer traumatiserande än det 

barnet upplevt i sitt hemland säger Gusic (Gusic 2009, 101116).

I  juli  2010  vädjade  Migrationsverket  tillsammans  med  Rädda  Barnen  och 

Barnombudsmannen till Sveriges alla kommunalråd att bidra med ett ökat engagemang och 

deltagande angående ensamkommande barn (Migrationsverket, 100922). Detta vädjande visar 

att det behövs ett tydligare och utökat stöd i denna fråga. Av landets 290 kommuner är det 

idag 174 som har skrivit på avtal om att ta emot ensamkommande barn (Migrationsverket, 

101130).

Vi vill i vår C-uppsats titta närmare på hur socialarbetare arbetar med de ensamkommande 

barnens integration i det svenska samhället. 

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetares förståelse av ensamkommande barns 

integration  i  det  svenska  samhället  och  de  tillvägagångssätt  olika  aktörer,  däribland 

socialarbetare, har när de arbetar med detta.

1.2 Problemformulering
Till Sverige anländer årligen många barn utan vårdnadshavare. De ensamkommande barnen 

har lämnat sina familjer, sin kultur, sitt samhälle och land för att bege sig till en ny "värld". I  
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och med detta blir flertalet aktörer berörda av att medverka till att dessa barn tas hand om och 

blir  delaktiga  i  det  svenska samhället.  Vårt  intresse  i  denna undersökning är  att  se  vilka 

erfarenheter  socialsekreterare  har  angående  arbetet  med  dessa  barn.  Vilka  är  deras 

erfarenheter  av  integrationen  av  dessa  barn  och  hur  arbetar  man  rent  praktiskt  för  de 

ensamkommande barnens integration i samarbete med andra aktörer? 

1.3 Frågeställningar
• Hur förstår socialsekreterare integrationen av ensamkommande barn i Sverige? 

• Hur  arbetar  socialsekreterare  och  andra  aktörer  rent  praktiskt  för  att  integrera  de 

ensamkommande barnen i samhället? 

1.4 Avgränsningar
Vi har i vår studie avgränsat oss till att intervjua socialsekreterare som har erfarenheter av att 

arbeta  med  ensamkommande  barn.  Vid  studiens  början  övervägde vi  även att  genomföra 

intervjuer med handläggare vid Migrationsverket men vi insåg snart att omfånget på studien 

skulle  bli  för  stort  samt  att  tiden  var  för  begränsad  för  detta.  Vi  prioriterade  att  söka 

informanter  inom det  närbelägna geografiska  området  för  att  hålla  oss  inom den angivna 

tidsplanen.

1.5 Definitioner av ord och begrepp
Nedan följer definitioner av ord och begrepp som används i uppsatsen. 

Ensamkommande barn 
Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står 

utan sådan ställföreträdare (Sveriges Riksdag, 101118).

Genomförandeplan
Genomförandeplanen  ska  säkra  att  barnet/den  unge  verkligen  får  den  hjälp  som 

socialsekreteraren har observerat och beskrivit i utredningen och vårdplanen (Socialstyrelsen, 

101207). 
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God man
En god man, som ska utses så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige, ska i de 

frånvarande föräldrarnas  ställe  kunna agera både som förmyndare  och vårdnadshavare för 

barnet. Den gode mannen är en företrädare som tar tillvara barnets intressen och verkar för 

barnets  bästa  i  Sverige.  God  man  är  även  barnets  ställföreträdare  i  asylärendet.  Barnets 

rättsliga skydd stärks i och med den gode mannens åtagande (Regeringen, 101117).

Integration
Den form av integration som vi åsyftar i detta arbete är den civila integrationen som innebär 

att etniska eller invandrade minoriteter blir delaktiga i majoritetssamhället på samma villkor 

och med samma rättigheter och skyldigheter som majoritetsbefolkningen. Integration är en 

kontinuerlig process som sker i samspel  med omgivningen  (Niessen & Schibel 2006 s. 5, 

Regeringen, 101214). 

PTSD- Posttraumatiskt stressyndrom
Många av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige har innan och under flykten 

upplevt  många  skrämmande  och kränkande  situationer  i  samband  med  krig  eller  politisk 

förföljelse.  Dessa  upplevelser  leder  ibland  till  att  den  drabbade  utvecklar  posttraumatiskt 

stressyndrom. Detta tillstånd kännetecknas av återkommande smärtsamma minnesbilder och 

störningar i hjärnans stresshanteringssystem. En annan vanlig följd av sådana upplevelser är 

depression (Cullberg 2009, s.199, 202).

PUT- Permanent uppehållstillstånd
Ett tillstånd som enligt utlänningslagen (UtlL) innebär att icke svenska medborgare får vistas i 

Sverige utan tidsbegränsning (Natinalencyklopedin, 101207).

Vårdplan
Ett  dokument  där  socialsekreteraren  skriver  in  uppgifter  som klarlägger  det  övergripande 

vårdbehovet hos barnet samt målet med vården (Socialstyrelsen 2006, s. 41).
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1.6 Uppsatsens disposition
Uppsatsens  första  kapitel  innehåller  en  inledning  med  syfte,  problemformulering  och 

frågeställningar samt en redogörelse för uppsatsens avgränsningar, begrepp och disposition.  I 

kapitel 2 finns en bakgrund angående ensamkommande barn.  I kapitel 3 redovisar vi den 

metod  vi  valt  att  använda  i  studien,  vår  förförståelse,  vårt  tillvägagångssätt  samt  vår 

vetenskapliga  utgångspunkt  och  etiska  överväganden.  Uppsatsens  trovärdighet  beskrivs  i 

kapitel 4 och i kapitel 5 redovisas tidigare forskning inom området. I kapitel 6 redovisar vi två 

teoretiska perspektiv som vi valt att utgå från i analysen. Resultatdelen i kapitel 7 med de sju 

temaområdena  följs  sedan  av  analysen  i  kapitel  8  som  utgår  från  de  två  teoretiska 

perspektiven samt  en  jämförelse  av  tidigare  forskning i  förhållande  till  denna.  Uppsatsen 

avslutas med en diskussion i kapitel 9 där vi besvarar uppsatsens syfte samt frågeställningar 

och ger förslag till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund
Till  Sverige kommer årligen ett  stort  antal  barn utan vårdnadshavare för att  söka asyl,  så 

kallade ensamkommande barn. Barnens levnadsöden och bakgrund varierar men något som 

de  har  gemensamt  är  att  de  alla  befinner  sig  i  en  utsatt  situation.  År  2009  kom  2250 

ensamkommande  barn  till  Sverige  och  i  år  (2010)  räknar  man  med  att  ca  2400 

ensamkommande barn anländer (Migrationsverket 101116, s.4). De flesta ensamkommande 

barn som kommer till Sverige är från Somalia, detta på grund av en väpnad konflikt som råder 

i huvudstaden. Andra länder som dessa barn immigrerar ifrån är bland annat Afghanistan, Irak 

och  Eritrea.  I  övrigt  så  kommer  det  statslösa  ensamkommande  barn  till  Sverige.  Med 

anledning av detta ökar behovet av omsorg och boenden i landets kommuner. Kommunerna 

ansvarar för de ensamkommande barnens mottagande, boende och omsorg. Socialtjänsten är 

den förvaltning som utreder barnets behov och fattar beslut om insatser och boende samt utser 

en  god  man  som  hjälper  barnet.  Socialtjänsten  ansvarar  även  för  att  barnet  får 

skolundervisning och efter beviljat uppehållstillstånd ansvarar de för fortsatta insatser under 

barnets uppväxt och integration (Migrationsverket, 100922).

År  2006  gjordes  en  lagändring  där  kommunerna  tog  över  omsorgen  och  boendet  för  de 

ensamkommande barnen. Tidigare ansvarade Migrationsverket för dessa områden. Ett skäl till 

detta var att socialtjänsten har god kompetens och stor erfarenhet av att möta barn i utsatta  

situationer.  Socialtjänsten  får  ett  statligt  ekonomiskt  bidrag,  för  att  kunna  tillgodose  de 

ensamkommande barnens behov gällande omsorg och boende, på ett så bra sätt som det är 

möjligt  (Migrationsverket  101116,  s.1,  7).  I  de  flesta  fall  omfattas  mottagandet  för 

ensamkommande barn av samma lagar och regler som gäller generellt för barn och unga i 

behov av skydd eller stöd enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 100922).

Då  kommunerna  numera  har  ansvaret  för  de  ensamkommande  barnens  omsorg  är  vi 

intresserade  av  hur  kommunerna  arbetar  med  detta.  Vi  har  valt  att  intressera  oss  för 

integration och de erfarenheter socialsekreterare har av att arbeta med de ensamkommande 

barn i samarbete med andra aktörer. Integrationen för dessa barn kan vara en lång process och 

är en förutsättning för att bli delaktig i samhället.  
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3. Metod 
Den  kvalitativa  metoden  används  när  man  vill  studera  individer  eller  gruppers 

verklighetsuppfattningar  och  upplevelser.  Med  hjälp  av  den  kvalitativa  intervjumetoden 

undersöker man intervjupersonens/personernas erfarenheter och försöker förstå deras syn på 

världen. Den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 

och  innebörder  ur  intervjupersonernas  vardagsvärld  (Kvale  1997,  s.  9,  69,  70,  Kvale  & 

Brinkman 2009, s. 17). Den kvalitativa intervjun ansåg vi passade bra för denna studie då vi 

ville  undersöka  intervjupersonernas  uppfattningar  och  upplevelser.  Vi  ville  utifrån 

intervjupersonernas  egna  perspektiv  och  skildringar,  av  det  valda  fenomenet,  få  deras 

upplevelser av den relevanta verkligheten, vilket Kvale och Brinkman beskriver som del av 

den kvalitativa metoden (Kvale & Brinkman 2009, s.42). Vi ansåg att  vårt syfte och våra 

frågeställningar bäst skulle besvaras genom intervjuer då möjligheten att ställa följdfrågor och 

få intervjupersonernas svar mer utvecklade och djupgående skulle finnas.

3.1 Förförståelse
Vår förförståelse gällande ensamkommande barn och deras integration i det svenska samhället 

var samstämmig. Vi hade både en något negativ bild av hur frågan om ensamkommande barn 

hanteras  av  berörda  aktörer.   Vår  förförståelse  har  formats  utifrån  medias  vinkling  och 

allmänna samhälleliga debatter och reportage samt utifrån personliga erfarenheter från våra 

verksamhetsförlagda  utbildningar  på  socialtjänsten.  Vi  hade  inte  studerat  ämnet 

ensamkommande barn tidigare men i kurslitteratur som vi tagit del av under utbildningen har 

vi  berört  området  integration.  Intresset  för  denna  studie  väcktes  under  vår 

verksamhetsförlagda utbildning där vi fick vetskap om detta område och om hur situationen 

kan se ut för dessa barn. 

3.2 Forskningsdesign
Vi har  valt  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  metod  i  form av intervjuer.  För  att  besvara 

studiens syfte och dess frågeställningar ansåg vi att en egen empirisk studie skulle vara bäst 

vara lämpad. Den forskning som vi funnit relevant för denna studie berör vårt valda område 

men dock inte specifikt socialarbetares och andra aktörers erfarenheter och förståelse. 
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Vi har använt oss av en abduktiv forskningsstrategi vilket i vårt fall innebar att de teoretiska 

perspektiven  fanns  med  vid  utformandet  av  frågeguiden  och att  vi  i  vår  uppsats  jämfört 

empirin  mot  teorin  för  att  finna  mönster  som  överensstämmer  eller  skiljer  sig  åt.  Den 

abduktiva  strategin  är  en  kombination  av  den  induktiva-  och  deduktiva  strategin.  Den 

induktiva strategin utgår från empiri medan den deduktiva strategin utgår från teori (Larsson, 

Sjöblom & Lilja 2008, s. 163). 

3.3 Tillvägagångssätt
Här nedan beskriver vi praktiskt hur vi gått till väga i vår studie samt de urval vi gjort.

3.3.1 Urval av respondenter
Vid vårt urval hade vi två kriterier för respondenterna, de skulle vara socialsekreterare som 

arbetar/arbetat inom socialtjänsten och som har erfarenhet av att arbeta med ensamkommande 

barn. Syftet med dessa kriterier var att finna personer som på bästa sätt kunde besvara våra 

frågeställningar. Vi valde ut fyra personer som arbetar/arbetat med ensamkommande barn och 

hade en god erfarenhet inom detta område. För att komma i kontakt med personer som var 

villiga att medverka till  intervjuerna valde vi att  vända oss till  förvaltningschefer på olika 

kommuners socialförvaltningar. Av dem fick vi namn, telefonnummer och mailadresser på 

personer som matchade vår sökning. Vi skickade sedan ett informationsmail (se bilaga 1) till 

ett  flertal  personer  som arbetade/arbetat  med  ensamkommande  barn.  Svarsfrekvensen  på 

informationsmailet  var  svagt,  så  vi  valde  att  ringa  till  de  personer  som  vi  skickat  ut 

informationen till. Vi kom då ikontakt med fyra villiga intervjupersoner.  

3.3.2 Genomförande
Utifrån  vårt  syfte  och  problemformulering  såg  vi  det  lämpligt  att  genomföra  kvalitativa 

intervjuer  då  det  vi  sökte  var  respondenternas  förståelse  och  erfarenheter  av  arbetet  med 

ensamkommande barn. Intervjupersonerna fick bestämma plats och tid för intervjuerna, detta 

för att  de skulle känna sig så bekväma i intervjusituationen som möjligt.  Vid intervjuerna 

började  vi  alltid  med  att  informera  om  de  etiska  övervägandena,  vilket  vi  även  gjort  i 

informationsmailet, men som vi ville förtydliga. Vi var båda delaktiga i alla intervjuer men 

ansvarade för två var, då vi vid de andra intervjuerna ansvarade för följdfrågor. Varje intervju 

varade ca 45 minuter.  I  intervjuresultatet  har  vi  använt  citat  för att  påvisa så tydligt  som 
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möjligt  vad  intervjupersonerna  berättat  och  för  att  behålla  den  levande  ton  som finns  i 

talspråket. 

3.3.3 Urval av litteratur
Vi började med att utvidga vår kunskap inom området genom den litteratur vi funnit relevant 

för studien. Vi fann relevant litteratur i databasen LIBRIS. Vi studerade även andra uppsatser 

och avhandlingar för att se vilken den mest använda forskningslitteraturen var. Vi valde sedan 

ut den forskningslitteratur som var mest relevant för vår studie samt den litteratur som var 

mest  använd  och  omtalad  i  andra  studier.  Vi  undersökte  även  om  det  fanns  liknande 

frågeställningar som redan hade besvarats genom tidigare kartläggningar, vilket det inte fanns.

3.4 Analysverktyg
De verktyg  som vi använt oss av för att  få  det  insamlade  materialet  mer  lätthanterligt  är 

transkribering,  meningskoncentrering och kartläggning. Efter insamlandet  av materialet  till 

studien  började  vi  med  att  transkribera  från  de  inspelade  intervjuerna  medan 

intervjusituationen fanns aktuell i minnet. Vi gjorde därpå en meningskoncentrering för att det 

insamlade materialet  skulle bli  mer  lätthanterligt.  När detta  var klart  valde vi  att  göra en 

kartläggning, vilket innebar att vi eliminerade överflödigt och oväsentligt material. I analysen 

använde vi oss av två vetenskapliga teorier, systemteori och empowerment för att teoretiskt 

förklara det vi funnit i vår studie.

3.5 Fenomenologi
Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten vi har valt  för denna studie är fenomenologisk, 

vilket är en tradition inom den kvalitativa forskningen. Inom fenomenologin uppmärksammas 

mänskliga fenomen där individers upplevelser beskrivs. Individens perspektiv på sin värld är 

av intresse och utifrån detta försöker forskaren i detalj att beskriva innehåll och struktur hos 

individens medvetande. Med hjälp av fenomenologin görs direktbeskrivningar av upplevelser 

och fokus ligger på individens beskrivningar av ett upplevt fenomen. Vid intervjusituationen 

har  forskaren  ett  öppet  förhållningssätt  för  att  kunna  identifiera  väsentligheter  i 

beskrivningarna  som  ges  från  den  intervjuade.  Med  hjälp  av  den  fenomenologiska 

utgångspunkten vill man klargöra det som framträder, samt hur det framträder i en intervju 

(Olsson  &  Sörensen  2008,  s.105,  Kvale  1997,  s.  54).  Anledning  till  att  vi  har  valt  en 
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fenomenologisk utgångspunkt är att vi vill försöka förstå intervjupersonernas egna perspektiv, 

upplevelser och deras egna uppfattningar (Kvale 1997, s. 54). Fenomenologin har relevans för 

den kvalitativa forskningsintervjun, där fokus finns på den intervjuades upplevelser av sin 

livsvärld. Enligt Merleau-Ponty (1945) är det viktiga i fenomenologin att beskriva det givna 

så exakt och fullständigt som möjligt (Kvale 1997, s. 54-55), vilket är något vi har strävat 

efter i vår resultatdel. 

3.6 Semistrukturerad intervju
I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor för 

att samla in det empiriska materialet. Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide 

med fem frågeteman (se bilaga 2) som beskrivs nedan: 

• Hur ser socialsekreteraren på vikten av att känna till barnets bakgrund?

• Hur har socialsekreteraren upplevt arbetet med ensamkommande barn hittills?

• Hur ser processen ut för barnen när de först anländer till Sverige?

• Hur arbetar socialsekreteraren rent praktiskt med barnens integration?

• Hur tycker socialsekreteraren att barnens integration i det svenska samhället lyckas?

Intervjupersonerna  har  berättat  fritt  utifrån  varje  tema  och  möjligheten  för  oss  att  ställa 

följdfrågor  fanns  genomgående.  Enligt  Kvale  och  Brinkman  (2009)  bidrar  den 

semistrukturerade  intervjun  med  frågeguide,  till  struktur,  men  ger  även  utrymme  för 

flexibilitet för såväl intervjuare som intervjuperson (Kvale & Brinkman 2009, s. 43, 46).

3.7 Etiska överväganden 
En kvalitativ forskning kräver att forskaren noga har tänkt igenom de etiska frågor som är 

kopplade till  att få ta del av privat och känslig information (Larsson & Goldberg 2008, s. 

180). Vi har därför valt  att  använda oss av Denscombes (2004) fyra etiska riktlinjer  som 

används inom svensk samhällsvetenskaplig forskning för att skydda intervjupersonerna.

• Informationskrav,  vilket innebär att de personer som ingår i studien skall informeras 

om dess syfte, hur den kommer att genomföras, vad undersökningen kan bidra med 

samt att det är frivilligt att delta och att de kan välja att avbryta sin medverkan.

• Samtyckeskrav, vilket innebär att intervjupersonen samtycker till sin medverkan.
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• Konfidentialitetskrav, vilket innebär att information om intervjupersonen inte kommer 

att  kunna  identifieras.  Vid  citatanvändning  kommer  citat  av  icke-känslig  karaktär 

användas. 

• Nyttjandekrav, vilket innebär att insamlad data endast kommer att användas för denna 

studie. (Denscombe 2004, s. 211-214) 

Under studiens gång har vi som undersökare haft dessa etiska överväganden i åtanke. Studien 

bygger på intervjupersonernas erfarenheter av arbetet med ensamkommande barn och även 

fast  detta  inte  är  ett  känsligt  ämne  har  vi  ändå  valt  att  i  högsta  grad  respektera  och 

anonymisera intervjupersonerna. Vi har varit noga med att ha ett empatiskt förhållningssätt 

både före, under och efter studiens gång. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, efter 

samtycke  av  intervjupersonerna.  Samtyckeskravet  uppfylldes  då  intervjupersonerna 

medverkade i studien. Innan intervjuerna informerade vi om de fyra etiska riktlinjerna för att 

intervjupersonerna  skulle  känna  sig  trygga  med  oss  som  intervjuare  och  därför  besvara 

frågorna med ärliga och rika svar. I intervjusituationerna upplevde vi att intervjupersonerna 

delade  med  sig  av  sina  erfarenheter  på  ett  ingående  och  mycket  engagerat  sätt. 

Informationskravet uppfylldes då vi informerade om studiens syfte, dess genomförande och 

att denna studie kan bidra med att fylla ut kunskapsluckor som finns inom forskningsområdet 

och  potentiellt  gynna  det  sociala  arbetet  med  dessa  barn  i  framtiden.  Intervjupersonerna 

informerades  om att  det  var  frivilligt  att  delta  och  att  de  närsomhelst  kunde  avbryta  sin 

medverkan. Vi informerade intervjupersonerna att de citat vi använder i vår studie kommer att 

vara  av  icke-  känslig  karaktär  samt  att  intervjupersonerna  kommer  att  avidentifieras  med 

fingerade  namn.  Vi  informerade  även  om att  de  data  som insamlats  endast  kommer  att 

användas för denna studie och att de kommer att raderas efter att vi färdigställt uppsatsen.   
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4. Uppsatsens trovärdighet 
Under de fyra  intervjuerna som utfördes var vi  båda medverkande.   Vi ansvarade för två 

intervjuer var och vid de intervjuer vi inte ställde huvudfrågorna var vi delaktiga genom att 

ställa följdfrågor till  intervjupersonen. Transkriberingen som gjordes från diktafonen förde 

med sig en rad bedömningar och avgöranden (Kvale 1997, s. 149-150), därför gjorde vi detta 

tillsammans för att minska olikheter av tolkningar. 

4.1 Validitet
Med validitet menas att man undersöker det som man avser att undersöka. Enligt Kerlinger 

(1979) definieras  validitet  ofta genom denna fråga: ”Mäter du vad du tror att  du mäter?” 

(Kvale 1997, s. 215) och det är den frågan som vi haft med oss genom hela studien och ställt 

oss  själva.  Validering  är  inte  bara  en  granskning  som sker  efter  studiens  avslut  utan  en 

kvalitetskontroll som sker under hela studiens gång. Detta är något som vi har eftersträvat och 

haft i åtanke då vi utformat intervjuguiden med öppna intervjufrågor och gjort intervjuerna 

med strävan att undersöka det som önskats. Forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet 

är av stor betydelse för validiteten (Olsson & Sörensen 2008, s. 76, Kvale 1997, s. 213, 218). 

Vi som uppsatsförfattare har inte gjort någon forskning tidigare,  vilket kan resultera i  låg 

trovärdighet.  Dock har vi  studerat  andra forskares rapporter/avhandlingar  och tagit  del  av 

litteratur som finns för att på bästa sätt erhålla hantverksskicklighet. 

4.2 Reliabilitet
Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens och hög reliabilitet innebär att man får samma 

resultat  då man gör upprepade undersökningar av samma fenomen.  Intervjuguiden som vi 

använt  oss  av  vid  intervjuerna  innehåller  inte  ledande  frågor,  som  enligt  Kvale  (1997) 

oavsiktligt kan påverka intervjupersonens svar. Dock kan ledande frågor användas medvetet i 

intervjuer för att undersöka reliabiliteten hos intervjupersonens svar. Vi har formulerat tydliga 

frågor  i  intervjuguiden  för  att  minska  risken av  att  de  uppfattas  olika.  Vid  utskriften  av 

intervjun är det en fråga om tolkning och med detaljerade instruktioner kan det vara svårt för 

två personer att nå full enighet om vad som sagts (Kvale 1997, s. 150, 158, 213, Olsson & 

Sörensen 2008, s.  75).  För att  få nå hög reliabilitet  i  forskningen har vi  därför tolkat  det 

insamlade data tillsammans och diskuterat vad som sagts i intervjuerna. För att nå ytterligare 
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högre reliabilitet kan den forskning som vi gjort utföras igen för att undersöka om samma 

resultat uppnås ännu en gång. 

4.3 Generaliserbarhet
I  vardagen  generaliserar  vi  mer  eller  mindre  medvetet.  Vid  intervjuundersökningar  ställs 

frågan om resultatet  är generaliserbart  och forskaren bygger upp och argumenterar för det 

generella i resultatet (Kvale & Brinkman 2009, s. 209). I vår studie kan generaliserbarheten 

kritiseras då vi endast intervjuat fyra personer, flera intervjupersoner hade givit oss ett mer 

allmängiltigt resultat. Det finns tre mål för generalisering, dessa är att studera det som är, det  

som kanske kommer att finnas och det som kan finnas (Kvale 1997, s. 210-212), vilka är de 

mål vi försökt att uppnå i denna studie. De frågor där vi sett att alla intervjupersonerna var 

överens anser vi har högre generaliserbarhet i jämförelse med de frågor som skiljer sig i sina 

svar. Inom flera områden i studien stämmer empirin överens med teorin (Kvale 1997, s.210-

211), vilket stärker studiens generaliserbarhet. 

Validiteten  anser  vi  vara  hög  då  empirin  besvarar  de  frågeställningar  vi  har  i  studien. 

Reliabiliteten och generaliserbarheten anser vi vara låg på grund av att studien endast utförts 

en gång samt att vi använt oss av en liten population.  
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5. Tidigare forskning 
När vi började söka efter tidigare forskning inom detta område fann vi en hel del. Vi använde 

oss av sökorden ”ensamkommande flyktingbarn” samt ”ensamkommande” och fann relevant 

forskning i form av rapporter och avhandlingar. Avsikten med denna uppsats är att undersöka 

socialsekreterares  och andra aktörers  arbete  med ensamkommande barn,  varför  vi  valt  att 

fokusera på forskning som framförallt gjorts inom Sverige. Nedan följer det mest relevanta i 

den forskning som vi fann användbar för vår studie:

5.1 Finska krigsbarn
Lillemor Lagnebros Finska krigsbarn handlar om finska flyktingbarn under krigsåren i början 

av 1940-talet. Under andra världskriget immigrerade 70 000 så kallade krigsbarn från Finland 

till  Sverige.  Barnen  var  separerade  från  sina  föräldrar  och  släktingar.  De  kom  till  en 

annorlunda kultur med ett annat språk och till människor de inte kände. Lillemor Lagnebro 

använde sig av en kvalitativ metod i sin avhandling och syftet med avhandlingen var att få en 

uppfattning  om  och  därefter  en  förståelse  av  dessa  krigsbarns  upplevelser  i  barndomen 

(Lagnebro 1994, s. 3, 179, 184). Resultatet av undersökningen visade att barnen upplevde en 

identitetsproblematik som präglades av separation och diskriminering. Krigsbarnen upplevde 

en skuld över att de lämnat sina föräldrar och upplevde känslan av rotlöshet. Barnen upplevde 

att  den  svenska  befolkningen  hade  en  motvilja  att  ta  emot  dem,  vilket  bidrog  till  att 

krigsbarnen upplevde känslor av förnedring och kränkning (Lagnebro 1994, s. 166-168).

5.2 Flyktingskapets situation och möjlighet
Flyktingskapets  situation  och  möjlighet  av  Anders  Fjällhed  är  en  studie  om  fördjupad 

förståelsen för de colombianska flyktingbarnens situation och hur de kan klara flyktingskapets 

omställningar (Fjällhed 2009, s. 3, 12). Studien visade att de colombianska flyktingbarnen 

som immigrerat  till  Venezuela  levde  under  svåra  förhållanden.  Barnen  levde  utspridda  i 

gränsområdet  och  hade  inget  eget  hem.  Många  levde  utan  rent  dricksvatten  och  latriner 

(Fjällhed 2009, s. 205-206). De colombianska flyktingbarnen som immigrerade till Sverige 

upplevde språk- och skolproblem. De hade en tuff tillvaro men var glada över att det fanns en 

social trygghet. Familjerna hade en liten men stabil ekonomi, lägenheter av bra standard och 

tillgång till  vård och utbildning. Barnen upplevde även en svårighet att  få svenska vänner 

samt berättade om flyktingkontexten som försvårar deras liv och kan bidra till utanförskap 
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och isolering (Fjällhed 2009, s. 149, 193, 208-209).

5.3 Asylexistensens villkor
Åsa  Löwén,  i  Asylexistensens  villkor, vill  öka  förståelsen  för  hur  flykt  och  traumatiska 

upplevelser  kan  påverka  den psykiska  och fysiska  hälsan  hos  barn  från olika  länder,  där 

hänsyn också tas till familjens kulturella bakgrund (Löwén 2006, s. 16). Löwén beskriver hur 

meningsskapande  är  ett  sätt  att  tolka  och  hantera  den  situation  personen  befinner  sig  i. 

Resultatet av studien visade på att många barn hade uppgivenhetssymtom och att barnen ville 

glömma det svåra och agera så att inget hemskt kunde hända. Barnen drömde sig bort och 

hade en kluven självbild. Det som Löwén såg i sin studie var att tron på Gud stärkte hoppet 

hos dessa barn, till exempel i väntan på personligt uppehållstillstånd, men hon kan inte efter 

studiens  slut förklara  varför så  många barn befann sig i  ett  uppgivenhetstillstånd (Löwén 

2006, s. 12, 151-152, 159).

5.4 Hur har det gått?
I Rädda Barnens rapport, Hur har det gått?, undersöker Agneta Gunnarsson hur det har gått 

för fem kommuner sedan de tog över omsorgen för de ensamkommande barnen. Majoriteten 

av de intervjuade, bland annat personal på boenden, gode män, några av kommunernas 

tjänstemän och politiker, är dock positiva till reformen som innebar att kommunerna tog över 

omsorgen. Migrationsverket behöver inte längre ha dubbla roller och socialtjänsten kommer 

in redan i ett tidigt skede. Rädda barnen anser att det finns en del att arbeta med innan de 

ensamkommande barnen utreds enligt samma grunder som svenska barn utan vårdnadshavare 

(Gunnarsson 2008, s. 5, 42). En utgångspunkt för reformen var att barnen inte skulle få alltför 

många uppbrott, det vill säga flyttas runt på olika boenden, då forskning har visat att de ofta är 

känsliga mot separationer och att detta kan försvåra bearbetning av trauman och integrering. 

När barnet anländer till Sverige skall de få en god man men dock kan gode mannens 

kännedom om uppdragets innehåll vara bristfälligt och en del gode män har alltför många 

uppdrag samtidigt. Gunnarsson trycker starkt på att man skall följa de riktlinjer, rutiner och 

den lagstiftning som finns för arbetet mot dessa barn (Gunnarsson 2008, s. 42-44).
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5.5 Jag vill bli som Kofi
Jag vill  bli  som Kofi av Eva Rimsten är en svensk studie om hur ensamkommande barns 

situation ser ut utifrån ett rättighetsperspektiv under tiden för själva asylprövningen. I studien 

har Eva Rimsten kartlagt 86 ensamkommande barns asyl- och/eller uppehållstillståndsärenden 

och  19  familjeåterföreningsärenden.  Rimsten  använde  sig  av  en  mixad  metod  i  sin 

undersökning där bland annat Migrationsverket, Utlänningsnämnden och Rådgivningsbyrån 

för asylsökande och flyktingars  arkiv bidrog med ett  slumpmässigt  urval  av ärenden som 

dataunderlag (Rimsten 2006, s. 13, 14, 19, 163).

Huvudresultatet visade med några få undantagsfall att barnen hörs under utredningen av sitt 

asyl- eller uppehållstillståndsärende. I de allra flesta fall ställdes öppna frågor till barnen för 

att de skulle få berätta på ett grundläggande sätt. Kartläggningen visade att det sällan utreds 

om föräldrar,  andra  anhöriga  eller  någon  myndighet  finns  i  hemlandet  som kan  ta  över 

ansvaret  för  barnet.  Avvisningsbeslut  får  inte  verkställas  om  det  inte  finns  ett  tryggt 

mottagande i hemlandet.  Studien visade även att  70 av de 86 barnen hade asylskäl men i 

flertalet fall tar man inte hänsyn till de skäl som barnen berättat om. När barnen kommer från 

länder  varifrån  många  ensamkommande  barn  anländer  användes  ofta  standardskrivningar, 

vilket gjorde att barnens asylskäl kom i skymundan för dessa barn. Ytterligare en slutsats av 

studien,  vilken  framkommer  genom  barnens  ombud,  är  att  Migrationsverket  och 

Utlänningsnämnden ofta ansåg att det bästa för barnet är att han/hon återvänder till hemlandet 

till  sina  föräldrar.  Detta  gjorde  att  skyddsskäl  som  barnet  hänvisat  till  åsidosätts.  De 

humanitära  skäl  som barnen angett  bemöttes  oftast  väl  men  för  de  barn  som väntade  på 

avvisning blev situationen ofta svår. Då utredningen om verkställande av utvisningen ofta 

drog ut på tiden upplevde barnen ovisshet om framtiden och mådde dåligt på grund av detta. I 

familjeåterföreningsärendena som granskades i studien hördes samtliga barn i utredning. I 58 

procent av dessa fall gavs välmotiverade beslut på ansökningarna, i 42 procent av ärendena 

beviljades föräldrarna tillstånd att återförenas med sina barn i Sverige (Rimsten 2006, s. 164-

168).

5.6 Förlorad barndom - återvunnet liv
Huvudsyftet med denna studie var att beskriva aktörer och faktorer som gjorde det möjligt för 

femhundra  judiska  flyktingbarn  att  bli  räddade  undan  nazisternas  förföljelser.  Genom en 
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internationell hjälporganisation fick de möjlighet att komma till Sverige. Ytterligare ett syfte 

med studien var att undersöka de judiska flyktingarnas levnadsöden, i en historisk kontext, 

med fokus på de ensamma flyktingbarnen som fick lämna sina hem för att tas emot av den 

svensk-judiska församlingen och andra enskilda och privata hjälpkommittéer (Lomfors 1996, 

s.  34).  Lomfors  använde  sig  av  mixad  metod  i  undersökningen;  enkäter  som  placerade 

flyktinggruppens historia i centrum och djupintervjuer som lyfte fram särskilda aspekter av 

flyktingskapet hos enskilda individer (Lomfors 1996, s. 42). En generell slutsats från studien 

visade att flyktingskapet som innebar svåra prövningar för flyktingbarnen inte hindrade den 

sociala anpassningen och integrationen i det nya samhället. Tvärtemot verkar flyktingskapets 

processer varit sporrande för att åstadkomma skaparkraft och social framgång i livet (Lomfors 

1996, s. 274).

5.7 Ensamkommande men inte ensamma
Ensamkommande men inte ensamma är en avhandling vars syfte är att söka kunskap om hur 

ensamkommande  asylsökande  flyktingbarn  som  fått  permanent  uppehållstillstånd  hanterar 

livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige (Hessle 2009, s. 5). I studien användes 

en mixad metod och huvudresultatet visade med några få undantag att de ensamkommande 

barnen som fick permanent uppehållstillstånd etablerade sig i en gynnsam situation som unga 

vuxna (Hessle 2009, s. 142). Barnen som kom ensamma till Sverige förblev inte ensamma då 

majoriteten togs om hand av släktingar. De barn som inte hade släktingar i Sverige sökte upp 

andra personer som på annat sätt fanns med i ursprungsfamiljens nätverk. Den sistnämnda 

gruppen berättar  att  "kulturmötet"  varit  problematiskt  och att  oron för ursprungsfamiljen i 

hemlandet varit en stor anledning till problemen (Hessle 2009, s. 117). Vägen till vuxenlivet 

kännetecknades  av  tidsavgränsade  specifika  utmaningar  för  alla  de  ensamkommande 

flyktingbarnen som härrörde sig ur processen från hemlandet (Hessle 2009, s. 142, 145, 146).

5.8 Bryta upp och börja om
Ulrika Wiggs (2008) avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga 

människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja 

om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i 

livsberättelseintervjuer  kring  temat.  Den  teoretiska  referensramen  innefattar  begreppen 

identitet, turister och vagabonder - globalisering på gott och ont samt livschanser (Wigg 2008, 
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s. 6, 13, 49). Resultaten från studien visar att erfarenheter av att bryta upp och börja om kan se 

både  olika  och  lika  ut  beroende  på  vilka  erfarenheter  man  gjort.  Wigg  använder  sig  av 

metaforen med en öppen och en stängd dörr i diskussionen om var man får höra hemma och 

vilka  dörrar  som är  öppna respektive  stängda för  individen.  Wigg menar  även att  frågan 

handlar om var individen vill höra hemma och vad individen gör med de dörrar som faktiskt 

är  öppna.  Den  övergripande  slutsatsen  av  studien  är  att  det  inte  är  givande  att  betrakta 

invandrare eller flyktingar som en likartad grupp. Slutsatsen pekar på vikten av att ”se till 

individen” även när det gäller barn och ungdomar med erfarenheter av att kommit till Sverige 

som flyktingar (Wigg 2008, s.152, 156-157). 

5.9 I väntan på asyl
En avhandling vars syfte är att ”utforska diskrepansen mellan logos (lagstiftning, direktiv och 

målbeskrivningar)  och  praxis  (utfallet  av  beslutsprocessen  samt  det  konkreta 

handlingsutrymme  som  de  olika  aktörerna  har)”  vad  gäller  prövningen  av  asylärenden  i 

dagens Sverige. Eva Norström arbetade med denna studie under tolv år och för att samla in 

material  reste  hon  till  ett  flertal  flyktingläger  i  Afrika  och  Europa  för  deltagande 

observationer.  Hon  intervjuade  även  en  mängd  olika  människor  i  Sverige;  asylsökande, 

myndighetspersoner,  anställda i  ideella  organisationer  och trossamfund,  politiker,  forskare, 

jurister,  tjänstemän  med  flera.  Enligt  Norström  har  flera  av  hennes  informanter  haft  en 

avgörande betydelse  för den svenska flyktingpolitiken  (Norström 2004,  s.  22-23, 44,  49). 

Genom att studera en enskild akt har Norström följt hela processen från ansökan om asyl till 

det slutgiltiga beslutet. Hon läste även igenom 120 akter för att skapa sig en allmängiltig bild 

av ”systemets karaktär, möjligheter och gränser”, (Norström 2004, s. 72). I studien analyserar 

och redovisar Norström bland annat hur kollektiva föreställningar om den asylsökande såväl 

som om beslutsfattare,  påverkar rättsäkerheten, och hur asylhandläggares stora arbetsbörda 

och tidsbrist styr utfallen i flertalet  ärenden (Norström 2004, s. 25, 201, 260). En av flera 

slutsatser  i  studien  belyser  vikten  av  att  problematisera  de  moraliska  riktlinjer  som finns 

formulerade i relationen mellan staten och individen och de krav som dessa riktlinjer ställer 

på  statens,  myndigheters  och  den  enskilda  tjänstemannens  sätt  att  förhålla  sig.  Enligt 

Norström  bidrar  de  krav  som  riktlinjerna  ställer  till  att  asylhanteringen  i  Sverige  har 

karaktären  av  ett  lotteri  och  trots  flyktingpolitikens  goda  målsättningar  omsätts  politiken 

ibland i en inhuman praxis (Norström 2004, s. 243, 262, 273). 
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5.10 Att möta de ensamkommande barnen
Rädda Barnen (Monica Brendler-Lindqvist) skriver i sin rapport om ett boende i Skellefteå 

kommun för ensamkommande barn och beskriver dess uppbyggnad samt följer de ungdomar 

som  bor  där.  Barnen  som  kommer  till  Sverige  är  ensamma  och  många  av  dem  har  en 

traumatisk bakgrund som givit upphov till psykiska symtom. Många av barnen som kommer 

har varit med om krig, blivit utsatta för våld, levt i fattigdom och extremt svåra förhållanden. 

(Brendler- Lindqvist 2004, s. 7, 12-13). Boendets målsättning var att ge ungdomarna en trygg, 

meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. För många av ungdomarna var 

migration den sista utvägen. När boendet öppnade och ungdomarna flyttade in ”handlade en 

stor del av arbetet om att bygga upp ett socialt nätverk runt ungdomarna och asylhemmet”.  

Ungdomarna  förs  in  i  en  vardag  med  skola,  fritidsaktiviteter  och  gemensamma 

hushållsuppgifter.  Brendler-Lindqvist  skriver  i  sin  rapport  att  mottagandet  av 

ensamkommande barn kräver hög kompetens hos personalen, en utarbetad metodik och en 

organisatorisk korsett (Brendler- Lindqvist 2004, s. 27, 34, 36, 44, 52).
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6. Teoretiska perspektiv
I den följande delen kommer vi att redovisa de teoretiska perspektiv som vi använt oss av för 

att analysera intervjuresultaten. De teoretiska utgångspunkter vi har valt att tillämpa är det 

systemteoretiska perspektivet och empowerment. Vid utformandet av vår intervjuguide såväl 

som vid intervjuerna hade vi dessa teoretiska perspektiv i åtanke.  

6.1 Systemteori
Systemteori  är  ursprungligen en  biologisk  teori  som utgår  ifrån  att  alla  organismer  utgör 

system  som  i  sin  tur  rymmer  subsystem  och  som  utgör  en  del  av  överordnade  system. 

Systemteorin berör helheter mer än delar och detaljer av individuellt eller socialt beteende 

(Payne 2002, s. 193). I det systemteoretiska perspektivet har man fokus på individer som är en 

del  av  och  ingriper  andra  system,  individerna  påverkar  och  påverkas  av  varandra. 

Systemteorin kan därmed integrera sociala och psykologiska aspekter av praktiken. (Payne 

2008,  s.  212,  Payne  2002,  s.196).  Inom systemteorin  analyserar  och  accepterar  man  det 

befintliga sociala systemet istället för att förkasta det, det vill säga att man lägger större vikt 

vid att förändra omgivningen och inte individen (Payne 2008, s. 232). 

För att undersöka och förstå en individs beteende måste man ta hänsyn till hela kretsloppet 

samt betrakta människan i sitt totala sammanhang (Öquist 2003, s. 17). Individen formas av 

sin  omgivning,  det  vill  säga  av  sin  familj,  släkt  samt  den  nationella  och  kulturella 

gemenskapen.  Varje  individ  skapas  av  erfarenheter  som  denne  gör  under  sitt  liv.  Inom 

systemteorin  ”…bör  man  rikta  in  sig  på  den  överordnade  nivå  i  systemet,  som styr  och 

organiserar varje enskild handling” (Öquist 2003, s. 21). 

Alla  system är  ömsesidigt  beroende  av  varandra  för  att  utvecklas.  Moe  (1996)  använder 

begreppet interpenetration när han beskriver detta ömsesidiga beroende. I interpenetrationen 

mellan  två  system  uppstår  alltid  informationsproblem.  Ett  exempel  på  en  situation  där 

informationsproblem kan uppstå är i kommunikationen mellan klient och socialarbetare, där 

båda parter  försöker  tolka vad som sägs  och där  de båda systemen  möts  med  sina  olika 

komplexiteter (Moe 1996, s. 100,104). 
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Socialarbetaren ska tillsammans med klienten komma överrens om vilka frågor eller problem 

som är  viktiga  genom att  lyssna  på  klientens  livsberättelse  och  göra  bedömningar  så  att 

klienten  kan ta  välgrundande beslut  och utveckla  lämpliga  reaktionsmönster.  Arbetet  sker 

utifrån individer, familjer, grupper, sociala nätverk, kollektiv, fysiska miljöer, organisationer 

och politiska handlingar. ”Syftet är att utveckla personlig och kollektiv styrka med inriktning 

på att klienterna själva ska fatta beslut och agera utifrån egen vilja” (Payne 2002, s. 198). I 

arbetet  med  klienten  undersöker  man  samspelet  mellan  klienten  och  dess  omgivning. 

Problemet behöver inte ligga hos klienten eller omgivningen utan det kan finnas i samspelet. 

Enligt Payne (2002) innebär relationen mellan socialarbetaren och klienten ett utbyte där båda 

parter  för  med  sig  olika  transaktioner.  Klienten  för  med  sig  sina  familjerelationer  och 

socialarbetaren de relationer som han/hon har på socialkontoret. I denna relation mellan klient 

och socialarbetare uppstår ofta utbytesproblem som gäller; "1. Sociala definitioner av roll och 

status  (bland annat  klientens  farhågor  när  det  gäller  socialarbetarens  klass  eller  officiella 

ställning.  2.  Socialförvaltningens  (eller  någon  annan  instans)  struktur  och  funktion  (till 

exempel dess policy). 3. Professionella perspektiv som exempelvis handlar om etiska frågor." 

(Payne 2002, s. 204).

Ytterligare två begrepp som har samband med hur olika system fungerar är input, som är den 

energi som flödar in i systemet över dess gränser och output som beskrivs som de effekter den 

energi har som passerar systemets gränser (Payne 2002, s. 194).

Enligt Öquist (2003) har slutna system ett slutet kretslopp. Om kretsloppet inte får ett utbyte 

från det omgivande systemet (samhället) leder till en brist på korrigerande feed-back vilket 

ger systemet en alltmer sluten karaktär (Öquist 2003, s. 28). Mänskliga system som har lite  

kontakt med det omgivningen kan ses som  subkulturer i ett samhälle, till  exempel etniska 

minoriteter där människor valt att leva isolerade,  extrema tonårsgäng och missbrukare. Ett 

öppet system har förmågan att  utbyta information med sin omgivning och kan därigenom 

växa och utvecklas (Öquist 2003, s. 28-29).

Enligt  Öquist  (2003)  har  varje  system en  högsta  och  lägsta  toleranströskel  och  så  länge 

systemet  håller  sig  i  toleransområdets  mitt  så  bevaras  systemets  rörlighet.  När  systemet 
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befinner sig under stress minskar systemets rörlighet vilket leder till störningar i individens 

förmåga till  återhämtning och anpassning, i värsta fall  kollaps. Öquist talar om att  ”inlärd 

hjälplöshet” kan uppstå som en följd av detta (Öquist 2003, s. 99-101).  

  

Perspektivets viktigaste begrepp är; 

• Systemenheter med gränser; inom dessa gränser utbyts mer energi än över dem. 

• Slutna system; inom dessa system finns det inget utbyte alls över gränserna. 

• Öppna system;  inom dessa system kan energin passera gränserna som är permeabla 

(Payne 2008, s. 213).  

6.1.1 Ekologisk systemteori - Livsmodellen
Livsmodellen utgör en viktig utformning av den ekologiska systemteorin och utgår ifrån att 

människor är beroende av varandra och sin omgivning (Payne 2008, s. 221).  

”Livsmodellens mål för praktiken är att förbättra passformen mellan människor 

och  deras  omgivning,  detta  genom  att  mildra  följderna  av  livsstressorer, 

förbättra  människors  personliga  och sociala  resurser,  ge  dem fler  och  bättre 

hanteringsstrategier  och påverka  olika miljöfaktorer  så  att  de  bättre  stämmer 

överrens med människors behov” (Payne 2008, s. 224).

Individen och omgivningen har en ömsesidig relation,  i  vilken de båda påverkar varandra 

genom olika utbyten. Om individen utvecklas genom förändringarna som sker och får stöd av 

omgivningen förekommer en ömsesidig anpassning. Utifrån socialt arbete och livsmodellen är 

arbetet att förbättra passformen mellan individen och dess omgivning (Payne 2008, s. 221, 

Payne  2002,  s.  203).  Individen  har  ett  eget  livsförlopp  som denne  rör  sig  inom.  Under 

livsförloppet kommer individen i kontakt med faktorer som kan orsaka stress (stressorer) i 

form  av  livsförändringar,  miljötryck  eller  svåra  relationsprocesser  som  stör  passformen 

mellan individen och dess omgivning. Detta resulterar i att individen upplever störningar i 

förmågan att anpassa sig till miljön och en oförmåga att hantera detta. Individen går igenom 

två bedömningsfaser när denne upplever oväntade störningar, dessa bedömningsfaser är att 

denne först avgör hur allvarlig störningen är och om den kommer att innebära skada, förlust 

eller utmaning och sedan funderar individen hur denne skall hantera situationen samt vilka 
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resurser som finns att tillgå. Individen kommer att försöka förändra sig själv, sin omgivning 

och samspelet dem emellan. Individen får sedan feedback av omgivningen genom fysisk och 

emotionell respons som gäller angående individens försök till förändring (Payne 2002, s. 203-

204, Payne 2008, s. 222-224).  

Genom att använda oss av systemteorin i vår studie fokuserar vi på individerna som en del av 

de omgivande sammanhangen.  Detta  är  den mest  väsentliga  utgångspunkten  när  man vill 

förstå mänskligt beteende ur ett systemteoretiskt perspektiv (Öquist 2003, s. 17, 21). Vi menar 

att denna utgångspunkt är mycket intressant och högst relevant för det sociala arbetsområdet 

där man tittar på systemet som individen befinner sig i. Anledningen till att vi valt att använda 

systemteori är för att se individen i dess sammanhang. 

6.2 Empowerment 
Det engelska ordet empowerment har sitt  ursprung i  latinets  potere som betyder ”att  vara 

förmögen att”. I Payne (2002) beskrivs avsikten med empowerment vara ”att hjälpa klienterna 

att  få  makt  över  beslut  och  handlingar  som rör  deras  liv”.  Detta  kan  uppnås  genom en 

reduktion av de följder som sociala eller personliga hinder medför, genom att självförtroendet 

förstärks och genom att flytta över makt från omgivningen till klienten (Payne, 2002, s.353). 

Professor Bengt Starrin (1997) är en av relativt få svenska forskare som resonerar och skriver 

om empowerment. Han beskriver två tankemodeller som skiljer sig åt väsentligt; dels den 

paternalistiska  modellen  som  har  sin  grund  i  regeringens  och  myndigheters 

myndighetsutövande och dels den empowermentorienterade som har sitt ursprung i det civila 

samhället och folkrörelsetraditionen. Inom den paternalistiska modellen antas människor vara 

okunniga om vad som är bra för dem och anses behövas ”tas om hand” och få denna kunskap 

utifrån  av  till  exempel  lärare  i  skolan,  chefer  i  arbetslivet  eller  politiker.  Den 

empowermentorienterade  modellen  präglas  däremot  av  ”människovärde,  delaktighet, 

omtanke, rättvisa och demokrati”. Den paternalistiska tankemodellen som har en flertusenårig 

historia och som präglar vårt samhälle är enligt Starrin (1997) inte på väg att försvinna. Han 

menar istället att klyftorna mellan svaga och starka grupper i samhället ökar. Starrins (1997) 

sätt  att  beskriva  myndighetsutövande  i  det  svenska  samhället  med  den  paternalistiska 
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modellen kan verka enkel,  men den har dock visat  sig vara giltig  när det  gäller  de mest 

marginaliserade grupperna i vårt samhälle (Björling 2005, s. 177). 

Rees (citerad i Payne 2002) anser att det ”grundläggande målet med empowerment är social 

rättvisa, ökad trygghet för människorna och större politisk och social jämlikhet via ömsesidigt 

stöd och kollektivt lärande” (Payne 2002, s. 356). Utifrån empowerment perspektivet bör man 

framförallt ha fokus på den kunskap som klienterna kan ge och ta ett steg i taget för att närma 

sig generella mål. Utifrån denna teori bör klienterna få starkare jagbild, ökat självförtroende, 

erhålla  förmåga  att  vara  kritisk  i  sitt  sätt  att  handla  gentemot  omgivningen  och utveckla 

personliga och kollektiva resurser (Payne 2002, s. 356). Klienterna skall bli medvetna om och 

bygga på sin kompetens  och sina starka sidor, vilket  Maluccio (i  Payne 2002) menar  har 

samband  med  ekologisk  systemteori  då  man  utvecklar  klienternas  förmåga  att  samspela 

effektivt med sin omgivning. Empowerment är en process där socialarbetaren stöttar klienten 

så att  de kan identifiera möjligheterna till  att  kunna tillgodose behoven. Syftet  är att  fatta 

beslut som påverkar deras liv och att ge klienten tillräckligt med makt för att denne skall få 

kontroll över ditt liv (Payne 2002, s. 362, 364-365).  

Empowerment perspektivet fokuserar på att ge hjälp till självhjälp (Payne 2002, s. 356). Vi 

har valt att använda oss av empowerment för att vi i denna studie intresserar oss för att se hur 

de aktörer som ska hjälpa barnen med integrationen i samhället förhåller sig till detta. Detta 

empowerment perspektiv anser vi är och bör vara en viktig utgångspunkt för socialt arbete. 
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7. Resultat
Vi har prioriterat informanternas intervjusvar för att få fram ett resultat där fokus finns på 

intervjuns fem teman. I intervjuresultatet har vi sju framtagna temaområden som vi valde ut 

från empirin. De sju temaområderna är de områden som alla intervjupersonerna berört och 

som  varit  mest  framträdande  i  intervjuerna.  Dessa  teman  är:  barnens  bakgrund,  BBIC, 

boende, fritid, god man, språk och skola. Intervjuresultaten kommer att presenteras utifrån 

dessa teman.  I detta avsnitt följer en sammanställning av de fyra intervjuer som utgör det 

empiriska materialet i denna uppsats.

7.1 Presentation av intervjupersonerna
Nedan  följer  en  kort  beskrivning  av  intervjupersonerna.  Intervjupersonernas  namn  är 

fingerade och heter i verkligheten någonting annat. De arbetar i två kommuner i olika städer. 

• Håkan  arbetar  som  socialsekreterare  på  socialtjänsten  och  utreder  ärenden  om 

ensamkommande  barn.  Han  är  utbildad  socionom  och  har  arbetat  med 

ensamkommande barn i 3 år. 

• Sofia  arbetar  som  socialsekreterare  på  socialtjänsten  och  utreder  ärenden  om 

ensamkommande  barn.  Hon  är  utbildad  socionom  och  har  arbetat  med 

ensamkommande barn i 6 månader. 

• Anna  arbetar  som  socialsekreterare  på  socialtjänsten  och  utreder  ärenden  om 

ekonomiskt  bistånd.  Hon  är  utbildad  socionom  och  arbetade  tidigare  med 

ensamkommande barn i 1 år. 

• Lena  arbetar  som  socialsekreterare  på  socialtjänsten  och  utreder  ärenden  om 

ensamkommande  barn.  Hon  är  utbildad  socionom  och  har  arbetat  med 

ensamkommande barn i 1½ månad. 

7.2 Barnens bakgrund
Alla informanter är samstämmiga och väl medvetna om att barnen har trauman med sig när de 

kommer till Sverige. Enligt Sofia ”är det de barn som varit utsatta för mycket i sitt hemland 

som kommer till Sverige”. Barnen som kommer till Sverige har ofta kriterier för diagnosen 

PTSD på grund av de starka trauman de varit med om. Många barn utsätts för övergrepp av 

myndighetspersoner eller andra vuxna i hemlandet såväl som under flykten till Sverige. Anna 

anser  inte  att  boendepersonalen  har  tillräckligt  med  kunskap  vad  gäller  post  traumatiskt 

30



stressyndrom (PTSD) och därmed inte förstår/hanterar barnens fysiska eller psykiska problem 

på ett bra sätt: ”personalen på boendet tyckte inte att en tjej skulle ha mer Alvedon för att hon 

jämt bad om att få det…de reflekterade inte över att det kunde ha med hennes svåra bakgrund 

att  göra”.  Lena  anser  att  den  information  som ungdomen  ger  om sin  bakgrund  oftast  är 

tillräcklig:

”I det stora hela anser jag att ungdomarna berättar det relevanta från sin historia 

och utifrån den informationen beslutas om placering.  Vårdbehovet kan sedan 

visa  sig  vara  större  än  man  först  trodde  men  det  är  väl  också  sådant  som 

uppdagas när ungdomen väl landar och får personal runtomkring sig som ser 

dem dagligen”. 

Lena menar även att vårdplanen som görs ser ut: ”som vilken annan vårdplan som helst” vad 

gäller målen för barnets fysiska och psykiska hälsa: ”i vårdplanen formuleras, som för alla 

barn, att  barnet ska uppnå ett  gott  psykiskt  och fysiskt  mående”.  Hur detta ska uppnås är 

förstås  olika  och  sätten  det  ska  ske  på  formuleras  i  genomförandeplanen  som 

boendepersonalen ska jobba utifrån berättar hon. 

Håkan beskriver att han oftast får reda på det som är väsentligt vad gäller barnets bakgrund 

men: ”i vissa fall vill inte barnet berätta alls och det måste få vara ok det också även om det  

gör mitt arbete svårare”. Håkan berättar vidare att barnen ofta kommer med ”uppdrag” från 

föräldrar eller andra anhöriga i hemlandet. Dessa uppdrag handlar om att barnen förväntas 

bidra till  familjens försörjning till  genom att  skicka hem pengar:  ”barnen förväntas kunna 

skicka hem pengar till familjen.”

7.3 BBIC
Barns Behov I Centrum, BBIC, är en utredningsmodell som används i de flesta kommuner 

runt om i Sverige. Socialstyrelsen uppger att ”syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet 

och  delaktigheten  för  barn,  unga  och  deras  familjer”.  Genom  att  arbeta  med  BBIC  vid 

utredningar  blir  det  tydligare  vad barnet  behöver  och även tydligare  för  barnet  och  dess 

föräldrar vad socialtjänsten arbetar med (Socialstyrelsen, 101123). 
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Vid utredning av de ensamkommande barnens behov och situation använder sig socialtjänsten 

i de kommuner intervjupersonerna arbetar av BBIC. Socialsekreteraren gör en utredning och 

skriver en vårdplan som innehåller det som är viktigt för barnet, där punkter som till exempel 

regelbunden skolgång och stabilitet i barnets omgivning finns beskrivet.  Anna uppger att alla 

mål för barnen skall finnas med i vårdplanen och att hon skriver en genomförandeplan enligt 

BBIC där  det  beskrivs  hur  dessa  mål  skall  uppnås.  Att  använda  BBIC i  arbetet  med  de 

ensamkommande barnen är dock inte alls bra enligt Anna: ”Ingen har egentligen en aning hur 

man skall arbeta och att arbeta utifrån BBIC passar inte alls för dessa barn.”

Lena anser att BBIC är ett bra sätt att använda sig av när man utreder ensamkommande barn 

men  menar  att  utredningarna  blir  mindre  då  barnen  inte  har  föräldrar  som  inkluderas  i 

utredningarna: ”Utredningarna blir mindre då det finns mycket som man inte kan säga något 

om, samt att vissa barn inte vill öppna upp sig och berätta alltför mycket innan de fått PUT.” 

Var  sjätte  månad  sker  en  uppföljning  med  det  ensamkommande  barnet.  Då  går 

socialsekreteraren igenom och följer upp den vårdplan som har inrättats för barnet. Håkan 

berättar att ”det är väldigt svåra saker som denne möter i sitt arbete med dessa barn och att  

många  gånger  passar  inte  de  problem barnen  har  in  i  BBIC modellen  som man  arbetar 

utifrån.”  

7.4 Boende
När  barnet  anländer  till  Sverige  får  han/hon  först  bo  på  ett  transitboende  (ett 

övergångsboende) tills en ankomstkommun (kommun där barnet tillkännager sig) kan ta emot 

barnet. När barnet anländer till ankomstkommunen kontaktar en socialsekreterare något av de 

HVB hem, Hem för Vård eller Boende, som specialiserar sig på ensamkommande barn och 

som kommunen har samarbete med. Om barnet uppger att han/hon inte vill bo där då det till 

exempel  finns  manlig  personal,  och  detta  på  grund  av  att  barnet  kanske  varit  utsatt  för 

övergrepp, ser socialsekreteraren till barnets bästa och hittar ett boende där barnet kan känna 

sig  tryggt.  Barnet  får  sedan  bo  där  i  väntan  på  att  bli  anvisad  till  en  annan  kommun 

(vistelsekommun), där barnet bor under den resterande tiden i väntan på asyl.  Håkan säger 

att: ”en viktig del är barnets boende, socialtjänsten väger noga för och nackdelar mot varandra 

vad gäller barnets boende”. Lena berättar att: ”mycket av det praktiska arbetet med barnen 
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sker i boendet, det är boendepersonalen som ska hjälpa barnen i vardagen och ta med dem på 

utflykter och aktiviteter”. 

Barnet kan även få komma  till ett familjehem. Ibland kommer barnet till  Sverige med till 

exempel en ”morbror”, Sofia anser att det aldrig går att utreda om detta är barnets släkting. 

Sofia vill ha godkända familjer då denne anser att släkting placeringarna är för vaga: ”När 

barnet  placeras  hos  sina  släktingar  blir  inte  ansvaret  bra  då  många  barn  inte  känner  sig 

hemma, utan känner sig i vägen men bor kvar för att familjen får en slant.”  

Håkan anser att institutionsboende är det som oftast fungerar bäst. Barnen som kommer är 

oftast 15-17 år och behöver därför inte en ny familj på samma sätt som ett yngre barn gör. En 

bra  matchning  mellan  barnet  och  ett  eventuellt  nytt  familjehem är  svårt  att  göra.  Håkan 

berättar:

”Om barnet bor hos landsmän så kan barnets språkutveckling hindras och även 

integrationen i det svenska samhället om inte landmännen är integrerade. Om 

barnet skall bo hos en svensk familj så kan barnen inte känna sig hemma rent 

kulturellt.” 

 

Anna beskriver boendet i kommunen, som hon arbetar inom, som långt ifrån det ”ultimata 

boendet”. Hon anser att barnen behöver personalen nära till hands, vilket de i dagsläget inte är 

på  grund av  boendeformen.  Anna anser  även  att  boendepersonalen  inte  alltid  tar  barnets 

rädslor och problem på allvar då de till exempel kan ha svårt att se att barnens psykiska och 

fysiska problem beror på posttraumatisk stress. Anna är även osäker på hur pass uppdaterade 

boendepersonalen är vad gäller innehållet i vårdplanen och genomförandeplanen.

Enligt Lena ses barnen ofta som unga vuxna av sin omgivning  i det land de kommer från. 

Barnen har ofta arbetat under flera år i hemlandet och på så sätt bidragit till familjens inkomst. 

När  de  kommer  till  Sverige  kan  de  inte  jobba  och  de  blir  betraktade  som  barn  av 

boendepersonalen och socialtjänsten. Eftersom boendepersonalen träffar  barnen i  vardagen 

och speglar detta synsätt gentemot dem kan det vara frustrerande för barnen som är vana att 

bli betraktade som unga vuxna.
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7.5 Fritid
Intervjupersonerna  uppger  att  en  viktig  del  av  barnens  integration  är  en  meningsfull 

fritidssysselsättning. En fritidssysselsättning kan vara fotboll, dans eller ett medlemskap i en 

kulturförening.  Håkan berättar  att:  ”en meningsfull  fritid hjälper barnet att  integreras i  ett 

meningsfullt  sammanhang  såväl  som  i  det  svenska  samhället”.  Lena  uppger  att  hon 

tillsammans med barnet och den gode mannen kommer fram till vilka aktiviteter som barnet 

vill ägna sig åt på fritiden. Hon berättar att: ”i och med en aktiv fritidsysselsättning integreras 

barnet i det svenska samhället”. Boendepersonalen är också viktig för barnets fritid då Lena 

berättar  att  de  skall  hjälpa  barnen  i  vardagen  genom  att  ta  med  dem  på  utflykter  och 

aktiviteter.  Anna  anser  att  socialtjänsten  bör  vara  lite  mer  frikostig  i  barnens 

fritidssysselsättning  då  det  är  en  viktig  del  för  dessa  barns  integration,  Anna uppger  att: 

”socialtjänsten  skulle  kunna  bevilja  kontaktfamiljer  för  dessa  barn  då  det  ger  barnen 

ytterligare en möjlighet till fritidssysselsättning.”   

7.6 God man
När det ensamkommande barnet  anländer till  transitboendet  utses en god man.  Barnet  får 

sedan flytta till den ankomstkommun som kan ta emot barnet och där utses en ny god man för 

att den gode mannen skall finnas i närheten av barnet. Den gode mannen skall hjälpa barnet 

att hantera ekonomin och att öppna eventuella konton. Socialsekreteraren är den person, som 

tidigare nämnts, utreder barnets behov och sedan är det bland annat den gode mannen som ska 

se till att behoven tillgodoses. Om den gode mannen ser att något problem uppstått för barnet 

skall  denne höra  av  sig  till  socialsekreteraren.  Lena  anser  att:  ”Samarbetet  med  de  gode 

männen fungerar bra. Det är såklart skillnad i graden av engagemang hos de gode männen, 

men generellt fungerar samarbetet bra.” 

Det  praktiska  arbetet  runt  barnen  ansvarar  den  gode  mannen  för  tillsammans  med 

boendepersonalen/familjhemmet. Det är dessa personer som hjälper barnen att bli självgående 

i samhället, men detta utformas och är på uppdrag ifrån socialsekreteraren. Sofia uppger att: 

”de delar det praktiska ansvaret men detta ser väldigt olika ut beroende på vilken god man de 

får”. Socialtjänsten arbetar mycket med den gode mannen då de juridiskt i lagen är väldigt  

närstående en vårdnadshavare. En god man är med på samtal som förs omkring barnet och det 

är genom den gode mannen som socialtjänsten söker samtycke. 
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Att den gode mannens engagemang spelar roll för barnens integration råder samstämmighet 

bland intervjupersonerna. Engagemanget från de gode männen varierar och Anna anser att ett 

bra  engagemang  och  en  god  relation  bidrar  till  barnens  integration  och  trygghet: 

”Gemensamma  aktiviteter  stärker  banden  dem emellan.  Vissa  barn  får  besöka  den  gode 

mannen  i  hemmet,  vilket  upplevs  som  positivt  av  barnen.”  Sofia  berättar  att  hon  inte 

interagerar  i  den  praktiska  delen  av  barnets  integration,  ”det  är  den  gode  mannen  som 

ansvarar  för  barnets  faktiska  och  praktiska  integration  tillsammans  med 

boendepersonalen/familjehemmet”. Ekonomin kan ibland vara en källa till missnöje för barnet 

gentemot den gode mannen: ”Barnet vill ofta ha alla pengar genast, vilket kanske inte alltid är 

det lämpligaste utifrån den gode mannens synvinkel” menar Anna.

7.7 Språk
Informanterna är eniga om att språket är en väldigt viktig faktor för barnens integration i det 

svenska samhället. Språket ses som nyckeln till integration i samhället. Håkan framhåller att 

barnens personlighet och självbild spelar en betydande roll för hur integrationen i samhället 

ser ut.  Han menar även att barnen intresserar sig i olika grad att umgås utanför den egna 

etniska gruppen och att språkutvecklingen ofta ser olika ut beroende på detta: ”Vissa barn 

tycker om att umgås i den egna etniska gruppen, den egna språkgruppen, medan andra umgås 

utanför den egna etniska gruppen och träffar väldigt många olika människor.” De barn som 

umgås utanför den egna etiska gruppen kan få fördelar som de har nytta av längre fram, ”för 

den gruppen är det ofta lättare att skaffar sig kontakter som kan vara till hjälp på vägen till de 

mål de vill.”

7.8 Skola
Intervjupersonerna anser att skolan är den arena där största delen av barnens integration sker. 

Håkan anser att det svenska sommarlovet kan vara hindrande för de ensamkommande barnens 

integration  och att  det  därför  är  viktigt  att  barnen får  svensk undervisning även på HVB 

hemmen om barnet anländer till Sverige under sommarlovet, ”för de barn som kommer till 

Sverige  på  sommaren  kan det  dröja  ända till  i  början  av september  innan de  får  börja  i 

skolan”. Han anser att undervisningen för dessa barn bör vara mer flexibel och att möjligheten 

till  praktisk  utbildning  ska  finnas  för  de  barn  som  väntar  på  verkställandet  av  ett 

utvisningsbeslut:
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 ”I  några  fall  har  man  gett  pojkar  som inte  får  stanna  kvar,  praktik  hos  en 

yrkesutövare  som  glasmästare  eller  cykelreparatör  istället  för  enbart 

svenskundervisning. På det sättet har ungdomen en ny kunskap med sig som kan 

bli användbar i det land han återvänder till”.

Anna anser att de ensamkommande barnen har låg prioritet allmänt inom socialtjänsten såväl 

som i det svenska samhället och menar även att ”boendepersonalen skulle kunna visa mer 

engagemang för barnen”. För att hjälpa barnen med skolarbetet bör läxhjälp vara en aktivitet 

som boendet  ska  kunna erbjuda  menar  Anna.  Lena  menar  att  ”skolan  har  ett  ansvar  för 

barnens integration och integration sker ju om barnet deltar i skolans aktiviteter”. Sofia ansåg 

att  ett  mått  på  en  lyckad  integration  var  att  det  ensamkommande  barnen  slutförde  sin 

utbildning och får ett arbete. Om barnet vid senare ålder sökte försörjningsstöd såg hon det 

som att man hade misslyckats med barnets integration. 
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8. Analys 
I detta avsnitt jämför vi först den tidigare forskningen med resultaten i vår egen studie. Vi 

tolkar sedan intervjuresultaten med hjälp av de valda teorierna systemteori och empowerment, 

som presenterats i teoriavsnittet. 

8.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Vi har, som tidigare nämnts, funnit tio relevanta forskningsstudier som berör vårt område om 

ensamkommande barn. Vi kommer här nedan att jämföra den tidigare forskningen med den 

forskning som vi gjort, se likheter och skillnader. 

När de ensamkommande barnen anländer till Sverige är de separerade från sina föräldrar och 

har levt under svåra förhållanden. Barnen kommer till  en annorlunda kultur med ett annat 

språk och är bland människor de inte känner, beskriver Lagnebro (1994) och Fjällhed (2009) i 

sin forskning. Barnen som Lagnebro (1994) och Fjällhed (2009) har intervjuat upplevde att 

den svenska befolkningen hade en motvilja att ta emot dem och att det var svårt att få svenska 

vänner (Lagnebro 1994, s. 166-168, Fjällhed 2009, s. 208-209). Detta stämmer överens med 

vår  studie då Anna uppger  att  det  är  svårt  för  ensamkommande  barn att  få  kontakt  med 

människor i det svenska samhället på grund av att det finns ett svagt intresse från samhället 

rent allmänt. 

När barnen kommer till  Sverige upplever de språkproblem, vilket även barnen i Fjällheds 

studie upplevde (Fjällhed 2009, s. 193). Detta är något som socialtjänsten skall hjälpa barnen 

med i  form av till  exempel skolgång. De ensamkommande barnen har med sig flykt-  och 

traumatiska upplevelser som påverkar deras psykiska och fysiska hälsa, vilket kan resultera i 

PTSD. Löwén (2006) vill i sin studie öka förståelsen för detta och Brendler-Lindqvist (2004) 

uppger att många barn har en traumatisk bakgrund som givit upphov till  psykiska symtom 

(Löwén  2006, s. 16, Bredler-Lindqvist 2004, s. 13). Detta anser vi att vår studie stärker då 

socialsekreterarna uppger att det finns en stor andel av barnen som har PTSD. 

Rimsten  (2006)  skriver  i  sin  studie  att  barnen  med  några  få  undantagsfall  hörs  under 

utredningen av sitt asyl- och uppehållstillståndsärende (Rimsten 2006, s. 164). Detta är något 

vi inte sett i vår studie eftersom socialsekreterarna beskriver att de träffar barnet och samtalar 
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med honom/henne så fort som möjligt för att kunna göra en utredning och för att sedan arbeta 

vidare med barnet. Sofia berättar att hon som socialsekreterare vill finnas med på en gång för 

att kunna tillsätta resurser. 

Som vi tidigare nämnt får barnet en god man när han/hon anländer till Sverige. Gunnarsson 

(2008) beskriver i sin studie att innehållet i de gode männens uppdrag kan vara bristfälligt och 

att en del av de goda männen har allför många uppdrag samtidigt (Gunnarsson 2008, s. 43). 

Detta har även vi sett i vår studie där intervjupersonerna uppgett att graden av engagemang 

från den gode mannen varierar. 

Lagnebro (1994) presenterar i sin studie att barnen kände en skuld över att de lämnat sina 

föräldrar och upplevde känslan av rotlöshet (Lagnebro 1994, s. 167), vilket är något som vi 

inte funnit i vår studie då det är föräldrarna som skickat iväg barnen/barnet, ofta med uppdrag 

att bidra till  familjens försörjning. I vår studie beskrivs barnen känna ansvar för familjen i 

hemlandet och barnet upplever då att han/hon behöver lyckas i sitt nya land för att kunna 

bidra  till  familjen.  Löwén  (2006)  beskriver  att  barnen  i  hennes  studie  uppvisade 

uppgivenhetssymtom och hade en kluven självbild (Löwén 2006, s. 151). Det sistnämnda är 

något som vi inte sett i vår studie men istället uppger alla intervjupersonerna att de ofta ser 

PTSD hos dessa barn. 

Lomfors (1996) slutsats i sin studie om judiska flyktingar visar att flyktingskapet som innebär 

svåra prövningar för barnen inte hindrar den sociala anpassningen och integrationen i det nya 

samhället (Lomfors 1996, s. 274). Detta är något som även vi sett i vår studie då barnens 

bakgrund inte försämrar den sociala anpassningen och integrationen. Barnens framgång med 

den sociala anpassningen och integrationen beror istället  på vilken hjälp barnen får när de 

anländer till Sverige. Det vill säga att bra insatser för barnet underlättar dess integration och 

anpassning till det svenska samhället. Anna uppger att det är en svår uppgift för barnen att 

integreras och att det inte bara beror på barnen utan på hur alla berörda aktörer lägger upp 

arbetet. Wigg (2008) beskriver i sin studie att det viktigt att ”se till individen” (Wigg 2008, s. 

157), vilket vi anser att socialsekreteraren gör utifrån BBIC och de insatser som barnen är i  

behov av. Precis som Hessle (2009) beskriver så präglas barnets liv av utmaningar (Hessle 

2009, s. 146) i form av till exempel skolgången där barnen skall lära sig språket. 
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Norström (2004) uppger i sin studie hur föreställningar om den asylsökande såväl som om 

beslutsfattare  påverkar  rättssäkerheten  och  hur  asylhandläggarens  stora  arbetsbörda  samt 

tidsbrist styr utfallen i flertalet ärenden (Norström 2004, s. 25, 201, 260). Detta är något som 

vi inte sett i vår studie då vi haft en annan utgångspunkt, där vi inte ställt frågor kring detta. 

Vi har i vår studie sett att socialsekreterare i vissa kommuner gör en bedömning utan att träffa 

barnet. Håkan uppger att detta inte varit helt lyckat och att det måste vara svårt att göra en 

bedömning utifrån ”andrahandsinformation”. 

8.2 Analys enligt systemteori
Enligt Öquist (2003) formas varje individ av sin omgivning och de erfarenheter han/hon gör 

under sitt liv. Familj, släkt och den nationella och kulturella gemenskapen är delar som alla 

ger avtryck hos individen och individens beteende (Öquist 2003, s. 21) De ensamkommande 

barnen har var och en sina unika levnadshistorier och erfarenheter, ofta med trauman i det 

förflutna. I bland har barnet varit utsatt för övergrepp såväl i hemlandet som under resan, 

vilket  medför  att  barnen  kan  visa  reservation  i  mötet  med  socialsekreteraren.  När 

socialsekreterarna först träffar barnen för att samtala om dess bakgrund och för att få en bild 

av vilka behov barnet har, upplever socialsekreterarna ibland att barnet inte förmår eller vill 

berätta mycket. Håkan upplever att många barn är måna om att vara till lags vid det första 

mötet och därför tänker han på hur viktigt det är att försöka skapa en god atmosfär i mötet 

med barnet, för att barnet ska känna sig väl till mods och våga svara på de frågor som ställs.  

Detta problem kan ses som ett utbytesproblem som Payne behandlar  (Payne, 2002, s. 204). 

Moe (1996) beskriver ett ömsesidigt beroende mellan två system, interpenetration, i vilken det 

alltid  uppstår  informationsproblem  (Moe  1996,  s.  100). Detta  problem  som  handlar  om 

klientens  farhågor  gentemot  socialsekreteraren,  kan  ses  som en  bidragande  orsak  till  de 

erfarenheter  socialsekreterarna  har,  vad  gäller  det  ibland  snäva  informationsutbytet  med 

barnen.  

BBIC är den modell som används för att utreda barnens behov. Tre av socialsekreterarna som 

vi intervjuade ansåg att BBIC inte passar särskilt bra när man ska utreda de ensamkommande 

barnens behov. Utredningarna blir betydligt mindre för de ensamkommande barnen än för 

andra barn. En av anledningarna är att de ensamkommande barnen inte har föräldrar eller 
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vårdnadshavare med sig som kan bidra med berättelser om barnens bakgrund. Som tidigare 

nämnts finns ett utbytesproblem mellan klient och socialarbetare som bland annat härrör sig 

ur klientens farhågor gentemot socialarbetaren. Moe beskriver att det ömsesidiga beroendet 

som uppstår  mellan  två  system alltid  genererar  informationsproblem (Moe 1996,  s.  104). 

Utbytesproblemet och informationsproblemet kan ses som ytterligare anledning till varför de 

ensamkommande barnens utredningar inte blir lika utförliga som för barn med tillgängliga 

vårdnadshavare. En av socialsekreterarna tyckte att BBIC var ett bra redskap för att utreda de 

ensamkommande barnens behov. Samma socialsekreterare säger även att vårdbehovet senare 

kan visa sig vara större än man först trodde, att det är sådant som uppdagas när ungdomen väl 

landar och får personal runtomkring sig som ser dem dagligen. 

När  de  ensamkommande  barnen  anländer  till  Sverige  får  de  först  bo  på  ett  av 

Migrationsverkets  transitboenden  i  väntan  på  att  få  komma  till  en  av  Sveriges 

ankomstkommuner. När barnen befinner sig i ankomstkommunen dröjer det olika länge innan 

barnen  får  komma  till  den  anvisningskommun  där  de  sedan  ska  bo  i  under  tiden  som 

asylprocessen pågår. Payne talar om stressorer som individen utsätts för under sitt livsförlopp 

(Payne 2008, s. 223). De uppbrott som de ensamkommande barnen går igenom i och med 

flykten från hemlandet och de uppbrott och nyanpassningar som barnet går igenom i Sverige 

utgör en följd av stressorer som kan leda till störningar. Upprepade störningar leder till att 

individen får svårt med anpassningen enligt Payne (Payne 2002, s. 202).  Intervjupersonerna 

är  ense  om att  barnets  boendesituation  är  viktig.  Omsorgen  om barnet  ska  vara  bra  och 

eftersom boendet  ansvarar  för  en  stor  del  av  barnets  praktiska  integration  i  det  svenska 

samhället är det mycket viktigt att boendesituationen fungerar bra. Håkan lägger ner mycket 

arbete  för att  hitta  en bra boendeform åt  barnen men anser  överlag att  institutionsboende 

(HVB) passar bäst för dessa barn.  Enligt Lena har de flesta av de ensamkommande barnen 

setts som vuxna på ett annat sätt än man ser på dem när de kommer till Sverige. Barnen har 

kanske arbetat  under  flera  år  i  hemlandet  och på så sätt  bidragit  till  familjens inkomst.  I  

Sverige kan inte barnen jobba och de blir betraktade som barn, och inte som unga vuxna av 

boendepersonalen och socialtjänsten, vilket kan vara frustrerande för barnen. Denna situation 

kan tolkas som en ofrivillig förlängning av ungdomstiden som enligt Öquist (2003) kan leda 

till inlärd hjälplöshet. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt reduceras systemets variabilitet i och 

med den inlärda hjälplösheten. Detta leder till  att systemets rörlighet såväl som individens 
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förmåga till  återhämtning påverkas negativt.  Anna beskriver att de flesta ensamkommande 

barn  har  en  hög  inre  stressnivå,  på  grund  av  det  de  har  genomlevt  och  på  grund  av 

asylprocessen  de  befinner  sig  i,  och  att  det  därför  är  mycket  viktigt  att  barnens 

boendesituation är bra. Anna är osäker på hur uppdaterade boendepersonalen är vad gäller 

vårdplanen och genomförandeplanen  som hon upprättar.  Öquist  (2003)  talar  om att  varje 

system  har  en  högsta  och  en  lägsta  toleranströskel  och  så  länge  systemet  håller  sig  i  

toleransområdets mitt så bevaras systemets rörlighet. Med det systemteoretiska perspektivet 

kan en positiv boendesituation ses som en av flera faktorer som gör att systemet håller sig i 

toleransområdets mitt, vilket minskar stressen för individen. 

Det är inte bara boendet som är en viktig del utan alla intervjupersonerna uppgav även att en 

meningsfull fritid var mycket viktig. Barnet kommer tillsammans med den gode mannen och 

socialsekreteraren fram till vad barnet vill ägna sin fritid åt, det vill säga att socialsekreteraren 

lägger stor vikt vid att anpassa fritiden efter barnets önskemål. Enligt Payne är det viktigt att  

anpassa  omgivningen  efter  individen  (Payne  2008,  s.  232).  Barnet  utvecklas  genom 

förändringarna i sin fritid och genom stöd av socialsekreteraren och den gode mannen, vilket 

kan tolkas som en ömsesidig anpassning (Payne 2002, s. 203). Socialsekreterarna anser att en 

meningsfull fritid hjälper barnet att integreras i det svenska samhället. 

När barnet  först  anländer  till  Sverige utses oftast  en god man medan barnet  ännu bor på 

Migrationsverkets  transitboende.  När barnet  sedan befinner  sig i  den anvisade kommunen 

utses en ny god man som geografiskt ska finnas i närheten av barnet. Det ensamkommande 

barnet genomgår oftast minst en ytterligare flytt till ny bostadskommun efter ankomsten till 

Sverige. Dessa uppbrott och byten av gode män kan ses som det som ”livsförändringar” och 

”miljötryck” som är två av flera faktorer som kan leda till stress (Payne 2002, s. 203-204). 

Dessa livsförändringar, som barnen inte har kontroll över, kan ses som en transaktion som 

stör den adaptiva balansen hos individen. Det främsta syftet med socialt arbete är att ”stärka 

människors  anpassningsförmåga och påverka omgivningen så att  utbytet  dem emellan blir 

adaptivt (Germain & Gitterman 1980, s. 10).

Payne menar att man bör undersöka samspelet mellan klienten och dess omgivning när det 

finns problem (Payne 2002, s. 198). Den gode mannen kan utgöra en stor hjälp för barnens 
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integration i omgivningen, om samspelet mellan barnet och den gode mannen är bra. Enligt 

Anna är det väldigt olika hur mycket de gode männen engagerar sig för barnen och därmed är 

det  också  olika  hur  god relationen  dem emellan  är.  Sofia  berättar  att  konflikter  som rör 

barnets ekonomi ibland kan göra att relationen mellan barnet och den gode mannen försämras 

till den grad att barnet ber om att få byta god man. Sofia berättar att hon ”Hjälper i dessa fall 

barnen med detta byte.”

Att påverka barnens omgivning ser vi överlag vara en faktor som intervjupersonerna arbetar 

mycket med men som de inte alltid kan styra över då det är många aktörer som ska verka för 

barnens integration och deltagande i samhället. Sofia berättar att: ”det är viktigt att lyssna på 

barnet och att försöka tillgodose barnets önskemål.” 

Intervjupersonerna är eniga om att språket är en viktig faktor för barnens integration i det 

svenska samhället. De ”öppna system” som Öquist (2003 s. 28) beskriver kan ses som de barn 

som Håkan beskriver som: ”barn som intresserar sig för att umgås utanför den egna etniska 

gruppen”. Han ser att de barn som umgås utanför den egna etniska gruppen lär sig svenska 

fort  och har  andra fördelar  i  form av kontakter  med människor  som kan vara till  hjälp i 

framtiden. Payne beskriver input och output mellan system och omgivningen och dessa barn 

kan ses ha hög input såväl som hög output mellan dem själva och samhället runt omkring.  De 

barn som intresserar sig för att umgås inom den egna etniska gruppen kan ses utgöra ett mer 

slutet  system  med  låg  input  och  output,  som  en  slags  subkultur (en  idé  eller  ett 

handlingsmönster som hör till en viss grupp i samhället) som Öquist beskriver (Öquist 2003 s. 

28-29, Nationalencyklopedin, 101207). Håkan menar även att barnens personligheter spelar in 

för hur integrationen blir.

 

Precis som språket tyckte de fyra intervjupersonerna att skolan var en viktig del för barnens 

integration. Lena berättar att: ”Skolan är viktig för ungdomarna”. Enligt Öquist (2003) formas 

individen av sin omgivning och den kulturella  gemenskapen.  Detta är  ett  exempel  på hur 

individen formas utifrån det svenska språket som barnet lär sig i skolan samt den kulturella 

gemenskapen som barnet stöter på under sin skolgång (Öquist 2003, s. 21). Inom systemteorin 

undersöker man samspelet mellan individen och omgivningen (Payne 2002, s. 198), vilket kan 

ses som samspelet mellan barnet och omgivningen. I detta fall kan man se att det finns ett 
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hinder  för  barnet  om det  inte  går  i  skolan för att  lära  sig svenska,  individen kan då inte 

samspela med sin omgivning. Enligt livsmodellen är dess mål att förbättra passformen mellan 

individen och dess omgivning. Passformen förbättras när barnet går i skolan för att lära sig det 

svenska språket och när barnet tar del av en resurs som det svenska samhället har att erbjuda. 

Anna berättar att: ”skolan är en viktig del för barnets integration”. Att ta del av samhällets 

resurser  förbättrar  även  barnets  personliga  och  sociala  utveckling  som är  en  del  av  den 

ekologiska systemteorin.  Här kan vi även se en ömsesidig anpassning då barnet utvecklas 

genom dess skolgång och får stöd från berörda aktörer runt barnet. Håkan uppger att: ”…

integration är att få börja skolan och att lära sig svenska”.  Oväntade störningar kan ske då 

individen kommer i kontakt med problem som hindrar denne att anpassa sig till miljön. En 

oväntad störning kan vara att barnet inte kan språket och får vänta på att börja skolan.  Om 

individen väljer att se detta som en utmaning kommer det att finnas resurser att tillgå som ger 

individen feedback (Payne 2008, s.223-224), om barnet väljer att se språkinlärningen som en 

utmaning  finns  skolan  som  en  hjälpande  resurs.  Barnet  förändrar  sig  själv  utifrån  den 

feedback han/hon får från sin omgivning. Sofia ansåg att ett mått på en lyckad integration var 

att det ensamkommande barnen slutför sin utbildning och får ett arbete. Om barnet vid senare 

ålder  sökte  försörjningsstöd  såg  hon  det  som  att  man  hade  misslyckats  med  barnets 

integration. 

8.3 Analys enligt empowerment
Barnen som kommer till Sverige har alla varit med om trauman och det är socialsekreteraren 

som samtalar med barnen om detta, vilket ger en bakgrund om barnen. Payne (2002) anser att 

avsikten med empowerment är ”att hjälpa klienterna att få makt över beslut och handlingar 

som rör deras liv”. Detta är socialsekreterarens uppgift att informera barnen om dennes roll 

och vilka beslut som tas. Sofia ”…har ett inledande samtal med barnet och försöker göra sig 

en bild av vilka behov som behöver tillgodoses allra först”. Utifrån detta samtal fattas sedan 

ett beslut som rör barnet och påverkar barnets liv, vilket hjälper barnet att få kontroll över sitt  

liv  här  i  Sverige  och  vet  vad  som  planeras  för  honom/henne.  Anna  berättar:  ”i 

genomförandeplanen beskriver man på ett tydligt sätt vad barnet behöver i vardagen”. Detta 

beskriver  Payne  (2002)  som  en  del  av  empowerment  då  socialarbetaren  ger  klienten 

tillräckligt med makt för att få kontroll över sitt liv.  Barnen som kommer till  Sverige kan 

mycket och har mycket med  sig ”i sin ryggsäck”. Sofia berättar att ”I barnets hemland ses 

43



barnet  som vuxen men  när  hon eller  han  kommer  hit  behandlas  de  som barn  ”.  Utifrån 

empowerment bör man ha fokus på den kunskap som klienterna kan ge (Payne 2002, s. 356). 

Detta  är  något  som  glöms  bort  när  man  arbetar  med  dessa  barn,  då  till  exempel 

boendepersonalen helst vill visa barnet kärlek och omsorg istället för att stärka barnet utifrån 

den kunskap som barnet själv har med sig. 

Att  arbeta  utifrån  BBIC  anser  de  flesta  av  våra  intervjupersoner inte  passar  för 

ensamkommande  barn.  Anna  uppger:  ”…  BBIC  passar  inte  alls  för  dessa  barn”.  När 

socialsekreteraren träffar barnet för första gången startas en utredning enligt BBIC. Där efter 

kommer socialsekreteraren fram till vilka beslut som skall fattas, vilka behov barnet har samt 

hur man skall arbeta för att tillgodose barnets behov. En vårdplan och en genomförandeplan 

inrättas  enligt  BBIC.  Socialsekreteraren  informerar  sedan  barnet,  gode  mannen  och 

boendepersonalen/familjehemmet om besluten som fattas. Payne beskriver detta som en del i 

empowerment då individen får del av de handlingar som rör dennes liv och därmed även får 

makt över sitt liv (Payne 2002, s. 353). Då BBIC dokumenten inte är utformade för dessa barn 

blir utredningarna snävare. Lena berättar: ”…det finns mycket som man inte kan säga något 

om…”.  Ett  av  målen  med  BBIC  är  att  ge  barnet  trygghet  och  stabilitet,  vilket  är 

grundläggande  mål  inom  empowerment  enligt  Rees  (Citerat  i  Payne  2002,  s.  356).  Till 

skillnad från empowerment har man inom BBIC inte fokus på den kunskap som barnet har 

utan på det som inte barnet har,  barnets ej  tillgodosedda behov står i  centrum. Utredning 

enligt  BBIC kan  dock  ses  som  empowerment  då  processen  där  socialsekreteraren  stöttar 

klienten  syftar  till  att tillsammans identifiera  möjligheter  för  att  kunna tillgodose  barnets 

behov och ge barnet makt över sitt liv. 

När barnet anländer till Sverige, och får en placering i en anvisningskommun, får barnet bo på 

ett HVB hem eller i ett familjehem. Enligt tre av de fyra intervjuade personerna är HVB hem 

bättre  för  barnen  än  familjehem.  Familjehemmen  är  ofta  dåligt  utredda  och  inte  lika 

fördelaktiga för barnen. Inom den paternalistiska modellen antas människor vara okunniga om 

vad som är bra för dem och anses behövas ”tas om hand” och få kunskap. I detta fall tas 

barnen  om  hand  av  till  exempel  boendepersonal  eller  familjehem.  Enligt  Starrin  ökar 

klyftorna  mellan  svaga  och  starka  grupper  i  samhället  (Citerat  i  Björling  2005,  s.  177). 

Boendepersonalen kan i denna studie ses som den starkare gruppen som besitter kunskaper 
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medan  de  ensamkommande  barnen  kan  ses  som den  svagare  gruppen.  Anna  berättade  i 

intervjun att hon hade erfarenheter av att personalen på boendena gärna bestämde över barnen 

och inte lät dem utföra de saker som de kunde. Anna uppgav att: ”…boendet vill så jävla 

gärna visa vem det är som bestämmer”. Boendet ska tillsammans med den gode mannen och 

socialsekreteraren ge de ensamkommande barnen trygghet och utveckla barnens förmåga att 

blir en del av omgivningen, det vill säga att integreras i samhället.  Detta kan ses som det 

Payne beskriver om människors personliga resurser och hur man stärker dessa (Payne 2002, s. 

362). Payne beskriver att socialsekreteraren ska fatta de beslut som gynnar individen så att 

han/hon får de redskap som behövs för att få kontroll över sitt liv (Payne 2002, s. 365). Detta 

kan ses som de beslut som socialsekreteraren tar angående barnet så att han/hon får kontroll 

över  sitt  liv.  Redskapen  tillhandahålls  av  personalen,  Lena  berättar  att:  ”mycket  av  det 

praktiska arbetet med barnen sker i boendet. Boendepersonalen skall hjälpa barnet i vardagen 

och ta med barnet på utflykter och aktiviteter”. Trots detta ansvar som boendepersonalen har 

upplevs deras arbete inte som det bästa, Lena: ”…upplever att boendepersonalen inte alltid tar 

barnens rädslor och problem på allvar.” 

I intervjuerna framkommer det att socialtjänsten utreder barnets behov och väger noga för och 

nackdelar mot varandra när det gäller barnets boende. Trots detta blir vissa barn placerade hos 

för vagt utredda familjehem som inte gynnar barnets utveckling. Sofia berättar att: ”när barnet 

placeras hos släktingar blir inte ansvaret bra då många barn inte känner sig riktigt hemma, de 

känner sig i vägen men bor kvar för att familjen får en slant”. Dessa förutsättningar som inte 

gynnar  det  ensamkommande  barnets  behov  till  fullo  kan  ses  vara  hinder  för  barnets 

självförtroende och självbild.

Som  tidigare  nämnts  i  analysen  ansåg  alla  intervjupersonerna  att  ensamkommande  barn 

behöver en meningsfull fritid. Lena berättar att: ”en meningsfull fritidssysselsättning…hjälper 

barnet att integreras i ett meningsfullt sammanhang såväl som i det svenska samhället ”. Här 

får  barnet  själv  vara  delaktigt  i  valet  av  sysselsättning  vilket  bidrar  till  att  barnets 

självförtroende stärks vilket  kan ses som det skeende som Payne (2002) beskriver mellan 

klient  och  socialarbetare.  Makten  flyttas  över  från  socialsekreteraren  till  barnet.  Starrins 

(1997) empowermentorienterade modell  präglas av bland annat  människovärde, delaktighet, 

omtanke och rättvisa. Denna modell speglas i hur barnen själva får vara delaktiga i beslut när 
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socialsekreterarna är lyhörda för vilken fritidsysselsättning barnen föredrar (Citerat i Björling 

2005, s. 177). En glädjande och inspirerande sysselsättning ger barnen bra förutsättningar för 

att utvecklas i en gynnsam miljö.  

Barnet får en god man vid ankomsten till Sverige som bland annat ska vara stöd och hjälp för 

barnet i integrationsprocessen in i samhället. Payne beskriver att klienterna ska få hjälp att få 

makt över beslut och handlingar som rör deras liv (Payne 2002, s. 353), vilket kan ses som 

den hjälp den gode mannen ger barnet för att få makt över beslut och handlingar som rör 

barnets liv. Enligt socialsekreterarna beror barnets integration delvis på vilken god man barnet 

får och vilket ansvar den gode mannen väljer att ha. Den gode mannen ska tillsammans med 

boendet och socialsekreteraren ansvara för att hjälpa barnet såsom Payne beskriver att man 

ska hjälpa klienten att utvecklas, stärka jagbilden och självförtroendet samt besegra de hinder 

som klienten stöter på (Payne 2002, s. 353, 356). Inom den paternalistiska modellen, som 

tidigare  nämnts,  antas  människor  vara  okunniga  om vad  som är  bra  för  dem och  anses 

behövas  ”tas  om  hand”  och  få  kunskap  utifrån  (Björling  2005,  s.  177).  När  ett 

ensamkommande barn kommer till Sverige kan han/hon behöva ”tas hand om” vilket kan ske 

genom att den gode mannen hjälper barnet i vardagen och introducerar honom/henne i det 

svenska samhället. Såsom Björling beskriver vikten av att se människor som kompetenta och 

förmögna (Björling 2005, s. 177) är det viktigt att den gode mannen ser barnets egna resurser 

vilket inte alltid är fallet i  denna studie.  Graden av engagemang ser olika ut beroende på 

vilken god man barnet får, Lena berättar att: ”det är såklart skillnad i graden av engagemang 

hos de olika gode männen”. Starrin beskriver att klyftorna ökar mellan de svaga och starka 

grupperna i samhället (Citerat i Björling 2005, s. 177). Det kan därför vara mycket viktigt att 

ensamkommande barn, som är en marginaliserad grupp, får en engagerad god man för att på 

bästa möjliga sätt integreras i samhället. Att den gode mannens engagemang spelar roll för 

barnens integration råder samstämmighet om bland intervjupersonerna. 

Att språket är en mycket  viktig del för ensamkommande barn anser alla de personer som 

intervjuats. Håkan menar att: ”språket är nyckeln till integrationen, man ska kunna ta till sig 

information,  kunna vara delaktig  i  olika  sammanhang och veta  var man kan söka hjälp”. 

Socialsekreteraren  uppger  i  BBIC  dokumentationen  att  barnet  bland  annat  ska  lära  sig 

svenska, en del av socialsekreterarens makt läggs över på barnet. Socialsekreteraren fattar ett 
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beslut som påverkar barnets liv och ger därmed barnet tillräckligt med makt för att denne skall 

kunna få möjlighet att få kontroll över sitt liv. Att inte kunna svenska kan ses utgöra både ett 

personligt och socialt  hinder som Payne (2002) beskriver. I och med att ensamkommande 

barn är en svag grupp gör förmågan att tala det svenska språket dem starkare, det blir lättare 

för dem att ta del av det som det svenska samhället har att erbjuda, en hjälp till integration. 

Sofia menar att: ”om man tittar på språket blir man fascinerad av hur fort barnen lär sig det 

svenska  språket”.  Genom  att  lära  sig  det  svenska  språket  får dessa  barn personliga  och 

kollektiva resurser, vilket hjälper och stärker barnen. De bygger även på sin kompetens och 

sina starka sidor, vilket även har samband med ekologisk systemteori (Payne 2002, s. 356, 

362).  

Det är inte bara språket som är viktigt utan intervjupersonerna är eniga om att även skolan är 

viktig.  De ensamkommande  barnen  är  en  marginaliserad grupp, att  gå  i  skolan,  lära  sig 

svenska och få kontakter i samhället är förutsättningar för att denna grupp inte ska bli än mer 

marginaliserad. Denna förutsättning hindras då barnen får vänta på att börja sin skolgång eller 

inte får den hjälp som de behöver för att klara av sin skolgång. Håkan berättar: ”för de barn 

som kommer till Sverige på sommaren kan det dröja ända till i början av september innan de 

får börja i skolan.” 

Sofia berättar att: ” många barn anser att det är roligt att gå i skolan”. Att gå i skolan är ett sätt 

att  bygga  på  sin  kompetens  och  sina  starka  sidor  samt  erhålla  en  förmåga  att  samspela 

effektivt med sin omgivning. (Payne 2002, s. 362).   Socialsekreterarens roll är i detta fall att 

stötta barnet att gå i skolan för att barnets behov ska tillgodoses. Håkan anser att det är viktigt 

att stötta barnet att gå i skolan och han anser att: ”två viktiga delar av barnets integration är att 

få börja skolan och att lära sig svenska.” 
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9. Diskussion
Studiens  syfte  var  att  undersöka  socialarbetares  förståelse  av  ensamkommande  barns 

integration  och  på  vilket  sätt  de  arbetar  med  detta  tillsammans  med  andra  aktörer. 

Huvudresultaten i denna studie visar att socialsekreterarna anser att en bra boendesituation, en 

engagerad och lämplig god man, språk, skola och en meningsfull fritidssysselsättning är de 

viktigaste delarna för att de ensamkommande barnens integration i samhället ska underlättas 

så  mycket  som möjligt.  Socialsekreterarna  själva  ansåg inte  att  de är  delaktiga  i  barnens 

praktiska  integration,  men  att  de  utreder  barnens  behov  och  skriver  vårdplanen  samt  en 

genomförandeplan. Dessa handlingar anser vi dock vara av högst praktisk karaktär och som 

betraktare utifrån anser vi att socialsekreterarna själva bör se dessa handlingar som just det. 

Dokumenten är grunden för barnens integration och det är utifrån dessa dokument som de 

berörda aktörerna arbetar  utifrån.  Utifrån dokumenten gör socialsekreterarna uppföljningar 

där de träffar barnen och de berörda aktörerna. Uppföljningen syftar till att se hur arbetet med 

barnen fortskrider.

Boendepersonalen/familjehemmet är de aktörer som träffar de ensamkommande barnen mest 

frekvent. På boendet/i familjehemmet ska barnet känna trygghet, få vägledning och feedback. 

Det  praktiska arbetet  som boendepersonalen  utför  tillsammans  med barnet  är  bland annat 

läxläsning, matlagning, utflykter och andra fritidsprojekt. Den gode mannen som ska finnas i 

närheten av barnet är den person som hanterar barnets ekonomi och som rent allmänt ska se 

till att allt flyter på bra kring barnet. Båda ovannämnda aktörer ska sörja för och se till att de 

ensamkommande barnens fysiska  såväl  som psykiska  hälsa är  så  god som den kan vara. 

Socialsekreterarna ansåg att graden av både engagemang och lämplighet varierade vad gällde 

boendepersonalen/familjehemmen och de gode männen. 

Socialsekreterarna ansåg över lag att den information de fick angående de ensamkommande 

barnens bakgrund var tillräcklig även fast barnen inte alltid berättar så mycket. Enligt Håkan 

måste detta accepteras även om det gör hans arbete svårare. Enligt honom kan man försätta 

barnet i en svår situation om man frågar för ingående om barnets förflutna under tiden som 

barnet  befinner  sig  i  asylprocessen.  Bristen  på  kunskap om de  ensamkommande  barnens 

bakgrund som enligt Gusic är ett problem finner vi inte samstämmigt med vår studie. 
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Socialsekreterarna  ansåg  att  barnen  kunde  ses  som integrerade  när  de  hade  lyckats  med 

studierna  och  fått  ett  arbete.  Om  barnen  återkom  vid  ett  senare  tillfälle  för  att  söka 

försörjningsstöd såg man det som att man delvis hade misslyckats med att hjälpa barnen till 

integration i det svenska samhället. En annan åsikt som fanns var att det inte var någon lätt 

uppgift för de ensamkommande barnen att integreras i samhället. Inte på grund av dem själva 

men på grund av hur alla de berörda aktörerna lägger upp arbetet och även beroende på att  

intresset för dessa barn är svagt från samhällets sida.

Utgångspunkterna för samtliga aktörer när det gäller arbetet med de ensamkommande barnens 

integration,  finns  beskrivna  i  vårdplanen  och  genomförandeplanen  som socialsekreteraren 

upprättar  utifrån  den  utredning  som  gjorts.  I  vårdplanen  klarläggs  det  övergripande 

vårdbehovet hos barnet samt målen med vården. Genomförandeplanen ska säkra att barnet får 

den hjälp som socialsekreteraren beskrivit i vårdplanen och på vilket sätt detta ska ske. Några 

av  informanterna  i  studien  var  frågande  angående  i  vilken  grad  boendepersonalen  var 

uppdaterade vad gällde innehållet i vårdplanen och genomförandeplanen och hur mycket man 

egentligen använde sig av dessa dokument i det vardagliga arbetet med barnen. Vi anser att 

dessa dokument är viktiga då det är de som beskriver barnets behov och de sätt som behoven 

ska tillgodoses på. 

Vår  förförståelse  som  var  samstämd  och  något  negativ  har  formats  utifrån  samhälleliga 

debatter och även utifrån erfarenheter från våra praktikplatser. Det är möjligt att vår något 

negativa förförståelse har färgat vår tolkning av empirin och att vi därför har lyft fram och 

tolkat materialet därefter. 

Vi valde att  använda oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att  våra frågeställningar bäst 

skulle besvaras genom intervjuer. För att nå hög reliabilitet har vi använt oss av tydliga men 

inte ledande frågor i intervjuerna. Detta för att inte frågorna ska uppfattas olika och för att vi  

oavsiktligt  inte  ska påverka intervjupersonen. Trovärdigheten (validiteten)  i  studien har  vi 

stärkt genom att använda oss av citat. Studien kan generaliseras då det finns flera områden där 

empirin stämmer överens med teorin, då vi ser samband mellan intervjupersonernas svar och 

den tidigare forskningen. Vi ser även ett samband mellan de olika intervjupersonernas svar, då 

det bland annat finns en samstämmighet angående att de inte ansvarar för det praktiska arbetet 
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med  barnen.  Utifrån  den  empiri  som  vi  insamlat  anser  vi  att  våra  frågeställningar  är 

besvarade. 

 

De  teoretiska  perspektiv  vi  använt  oss  av  i  analysen  har  synliggjort  olika  fenomen.  Det 

systemteoretiska perspektivet har visat några av de problem som kan uppstå mellan individer i 

ett system. Empowerment har bidragit med kunskap om vikten av att individen får de redskap 

som behövs för att få makt och kontroll över sitt liv.   

 

De  viktigaste  skillnaderna  mellan  socialsekreterarna  vi  sett  i  vår  studie  är  att 

socialsekreterarna  ser  olika  på  hur  användbara  BBIC  dokumenten  är  då  man  utreder  de 

ensamkommande barnen och att  socialsekreterarnas erfarenheter  vad gäller  organisatoriska 

frågor skiljer sig åt. Några av socialsekreterarna ansåg att BBIC dokumenten inte var särskilt 

bra  anpassade  för  att  utreda  de  ensamkommande  barnen,  det  fanns  även  åsikter  om  att 

dokumenten passade bra för detta ändamål. Vad gäller skillnaderna med BBIC dokumenten 

anser vi att  intervjupersonernas erfarenheter av att  utreda de ensamkommande barnen styr 

deras förståelse vad gäller dokumentens funktionsduglighet i detta arbete. I den kommun där 

Anna arbetade syntes de ensamkommande barnen vara en lågt prioriterad grupp och detta 

ansåg Anna vara en dålig utgångspunkt för att kunna utföra ett bra arbete med denna grupp. 

Våra egna tankar kring resultatet och det analyserade materialet handlar till stor del om hur 

barnens integration påverkas av olika faktorer. De ensamkommande barnens integration ser 

olika ut beroende på vilken personlighet och vilka intressen barnen har men integrationen är 

även  till  stor  del  beroende  av  boendepersonalens/familjehemmens  och  de  gode  männens 

engagemang och lämplighet. Vad gäller BBIC dokumenten anser vi att de bör utformas så att 

de  på  ett  bättre  sätt  passar  för  att  göra  utredningar  av  de  ensamkommande  barnen.  Att 

intresset för de ensamkommande barnen är svagt som framkommit i vår studie anser vi är 

något  vi  alla  kan  motverka  genom  att  rikta  blicken  mot  oss  själva  och  begrunda  egna 

värderingar och attityder gentemot flyktingar och ensamkommande barn generellt.

Vi anser att denna studie har bidragit med ny kunskap i ämnet då studiens frågeställningar inte 

tidigare har utforskats. 
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9.1 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie har bidragit  till  en ökad förståelse av vilka erfarenheter  socialsekreterare på 

socialtjänsten har av att arbeta med ensamkommande barn. Studien har också bidragit till en 

förståelse av vilka resurser ensamkommande barn har till sitt förfogande för att få möjlighet 

att integreras i det svenska samhället.  Förslag som vi har till  fortsatt forskning inom detta 

område är;

• Att vidga perspektivet och göra jämförelser mellan andra geografiska områden, då vi i 

denna studie behövt göra en geografisk avgränsning på grund av tidsbrist.

• Att utöka antal informanter, då vi i denna studie endast intervjuade fyra personer. 

• Att  intervjua  ensamkommande  barn  och  deras  upplevelser  av  att  integreras  i  det 

svenska samhället samt upplevelsen av socialtjänstens arbete. 

• Att  intervjua boendepersonalen angående barnens integration,  då det  är  personalen 

som arbetar praktiskt med barnen och har den vardagliga kontakten med dem.
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Hej!

Vi heter Therese Andersson och Maria Hall och studerar på avdelningen för socialt arbete och 

psykologi,  socionomprogrammet,  vid Högskolan i  Gävle.  Vi läser nu vår sista termin och 

skriver för närvarande en intressant uppsats, om ensamkommande barn. Syftet med vår studie 

är att undersöka socialarbetares förståelse av ensamkommande barns integration i det svenska 

samhället och de tillvägagångssätt olika aktörer, däribland socialarbetare, har när de arbetar 

med detta. Vår ambition är att intervjua ett flertal socialarbetare inom socialtjänsten för att få 

deras perspektiv på arbetet med ensamkommande barn.     

Vi vill med detta brev fånga Ditt intresse till att delta i intervjun och ge Dig mer djupgående 

information om studiens tillvägagångssätt och Ditt potentiella deltagande.  Intervjun kommer 

att hållas under veckorna 43-44 och kommer att pågå i ca 1 timme, intervjun kan när som 

helst avbrytas. Materialet som samlas in under intervjun kommer att spelas in och skrivas ner. 

Allt som sägs i skrift och tal kommer att transkriberas och tematiseras för att sedan forma ett 

resultat. I analysen av materialet kommer vi att använda oss av citat från intervjupersonerna. 

Det kommer inte att framgå i studien vem som har intervjuats eller sagt vad. Med hjälp av 

teorier  och  tidigare  forskning  kommer  vi  att  jämföra  och  analysera  resultaten.  Intervju 

materialet kommer att raderas när uppsatsen är sammanställd.

Vi vill även poängtera att de uppgifter som samlas in inte kommer att användas för något 

annat syfte än för vår forskning. 

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

forskningsområdet  och  potentiellt  gynna  det  sociala  arbetet  med  dessa  barn  i  framtiden. 

Deltagandet i intervjun är givetvis helt frivilligt men vi skulle bli oerhört tacksamma om Du 

vill delta. Intervjun görs på tid och plats som passar Dig.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av Dig.

Med vänliga hälsningar

Therese Andersson Maria Hall

Mail: vsn07tan@student.hig.se Mail: vsn07mhl@student.hig.se

Telefon: 070-27 69 441 Telefon: 073- 21 41 991
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Intervjuguide
Etiska överväganden

Det  finns  fyra  huvudkrav  inom  svensk  samhällsvetenskapligforskning  forskning  för  att 

skydda intervjupersonen. Dessa är:

• Informationskrav: Där informerar vi om syftet med vår studie, hur den kommer att 

genomföras, vad undersökningen kan bidra med och att det är frivilligt att delta samt 

att avbryta intervjun. 

• Samtyckeskrav: Att intervjupersonen själv samtycker till sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Vi informerar om att vi ej specifikt kommer att nämna i vilken 

stad/kommun  forskningen  har  gjorts.  Vid  citatanvändning  kommer  vi  skydda 

deltagaren och använda citat av icke-känslig karaktär. 

• Nyttjandekravet:  Under  denna  punkt  informerar  vi  om  att  insamlade  data  endast 

kommer  att  användas  i  denna  forskning  och  informera  om  hur  uppgifterna  skall 

användas. (Denscombe 2004, s. 211-234) 

Inledning

• Sammanfattande presentation av c-uppsatsen. 

• Semistrukturerad intervju. 

• Vi som intervjuare har inte en rad olika frågor som vi tänker ställa i följd utan Du får  

istället möjlighet att berätta fritt och djupgående om dina upplevelser.

• Vi kommer att ställa följdfrågor.

Presentation

• Hur länge har Du arbetat inom detta område?

• Hur länge har Du jobbat just här?

• Varför valde Du att intressera dig för ensamkommande flyktingbarn?

• Erfarenheter av att arbeta med denna målgrupp?

Teman

1. Hur ser socialsekreteraren på vikten av att känna till barnets bakgrund?

Följdfrågor:

• Hur mycket vet Du innan första träffen?

• Är informationen som ges vid första mötet tillförlitlig?
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2. Hur har socialsekreteraren upplevt arbetet med ensamkommande barn hittills? 

Följdfrågor:

• Bra/Dåligt?

• Vilka hinder finns i arbete?

• Vad är givande?

3. Hur ser processen ut för barnen när de först anländer till Sverige? 

Följdfrågor:

• Gävle som ankomstkommun? Skillnader förr och nu.

• Omfördelning av resurser sedan Gävle blivit ankomstkommun?

• Vilka barn är det som kommer till Sverige och varför?

4. Hur arbetar socialsekreteraren rent praktiskt med barnens integration?

Följdfrågor:

• Uppföljning?

• Regelbundna träffar?

• Samarbetet mellan andra berörda aktörer, t.ex. skola?

5. Hur tycker socialsekreteraren att  barnens integration i  det  svenska samhället 

lyckas? 

Följdfrågor:

• Vilka  särskilda  insatser  finns  det  för  att  underlätta  de  ensamkommande  barnens 

integration?

• Vilka steg finns det i integrationsprocessen? 

Avslut

• Har vi missat något?

• Har Du något att tillägga?

• Är det ok att vi återkommer om vi behöver komplettera några uppgifter? T.ex. via 

mail. 
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