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Abstract 

Title: A qualitative study of unaccompanied children’s experiences of Swedish social 

services.  

Authors: Sanela Eminovic and Edina Mulic  

Supervisor: Lupita Svensson 

The primary purpose of this study is to illuminate and increase knowledge on the relationship 

between unaccompanied children and Swedish social services. The study addresses three 

main subjects: When looking back on their first meeting with a Swedish social worker, how 

did the unaccompanied children experience the first meeting? Second, how do they 

experience their continuous contact with their social worker? And lastly, what is their 

definition of a “good” social worker? To examine these three questions, the method used was 

was qualitative focus group interviews with unaccompanied children. The interviews were 

then analyzed using already existent research on unaccompanied children and system theory.  

The main results of the study shows that the relationship unaccompanied children have with 

their social worker differ, from good to not so good. The majority of the interviewed children 

described their first meeting as stressful and nervous. They had difficulties of separating 

social services and the immigration office. The continuous contact with their social worker 

depended on which social worker they got: some were, according to the children, “good” and 

some were “bad”. And, what is a “good” social worker? The results showed that a good social 

worker is one that listens, kept their promises, helped the children with reuniting with their 

families and included them in decisions regarding their living situation.  

Keywords: Unaccompanied children, unaccompanied refugee children, social service, social 

workers, system theory  
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Sammanfattning 

Titel: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser av svensk Socialtjänst 

Författare: Sanela Eminovic och Edina Mulic 

Handledare: Lupita Svensson 

Det primära syftet med denna studie var att belysa och öka kunskapen om relationen mellan 

ensamkommande barn och svensk Socialtjänst. Studien behandlade tre huvudfrågor: När 

ungdomarna ser tillbaka på sitt första möte med svenska socialarbetare, hur upplevde de 

ensamkommande barnen det första mötet? För det andra, hur upplever de sin fortsatta kontakt 

med sin socialsekreterare? Slutligen, vad är deras definition av en "bra" socialarbetare? För att 

undersöka dessa tre ämnen, användes kvalitativa fokusgruppsintervjuer med ensamkommande 

barn. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av redan existerande forskning om 

ensamkommande barn och systemteori. 

De viktigaste resultaten av studien visar att relationen som de ensamkommande barnen har 

med deras socialarbetare, varierade från bra till mindre bra. Majoriteten av de intervjuade 

barnen beskrev sitt första möte som stressfyllt och nervöst. De hade svårt att separera 

Socialtjänst och Migrationsverket. Den fortsatta kontakten med sin socialsekreterare berodde 

på vilken socialarbetare de fick: vissa var, enligt barnen, "bra" och vissa var "dåliga". Vad är 

en "bra" socialarbetare? Resultaten visar att en bra socialarbetare var en som lyssnar, höll sina 

löften, hjälpte barnen med återförenas med sina familjer och inkluderade dem i beslut om 

deras boendesituation. 

Nyckelord: Ensamkommande barn, ensamkommande flyktingbarn, Socialtjänst, 

socialarbetare, systemteori 
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Förord  

Vi vill tacka vår handledare Lupita Svensson för sitt fina stöd och engagemang under 

uppsatsen. Vi vill även tacka alla våra intervjupersoner som har ställt upp och delat med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter av socialtjänsten. Ni har gjort det möjligt för oss att 

genomföra vår studie! Varje berättelse har berikat vår studie och gett oss en bredare bild av 

vilka insatser som krävs i arbetet med denna målgrupp.   
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1. Inledning 

I Sverige har, sedan sommaren 2006, antalet ensamkommande flyktingbarn drastiskt ökat. 

Statistik från Migrationsverket (2015) visar att bara det senaste året, 2014, anlände 7049 barn 

till Sverige. Enligt statistik från Migrationsverket (2015) är det flest pojkar som anländer till 

landet. Denna ökning leder till en större påfrestelse för kommunerna och Socialtjänsten att 

erbjuda stöd och hjälp för dessa barn. 

 

Det är, av forskning, konstaterat att majoriteten av ensamkommande flyktingbarn kommer 

från olika bakgrunder som oftast är våldsamma. Många av dessa barn bär även på olika 

erfarenheter av traumatiska upplevelser så som krig, förlust av anhöriga, fattigdom och olika 

upplevelser av våld. Detta innebär många gånger att det inte är ovanligt att dessa barn känner 

sig svikna av vuxna (Socialstyrelsen, 2013). Det är Socialtjänstens ansvar att erbjuda insatser 

som tillgodoser barns behov. Grundläggande behov som skall tillgodoses av Socialtjänsten är 

bland annat att tilldela barnen ett tryggt boende samt möjlighet till utbildning, hälso- sjuk och 

tandvård. Det är inte de grundläggande behoven som är komplicerade för Socialtjänsten att 

uppfylla, utan snarare det individuella stödet som barnet har rätt till, som problematiseras i 

dagens forskning. 

  

Rapporten Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige 

(2012) visar att behoven hos ensamkommande barn är mer komplexa än hos barn som föds i 

Sverige. Många ensamkommande barn har särskilda behov på grund av deras erfarenheter av 

separation, förlust och sociala svårigheter. Dessa barn får visserligen hjälp, men inte i den 

mån att deras individuella behov uppfylls. Socialarbetare upplever svårigheter i att anpassa 

arbetet med denna målgrupp samtidigt som riktlinjer betonar att man i sitt arbete skall 

undvika att särbehandla ensamkommande barn i jämförelse med andra barn (Backlund, 

Eriksson, von Greiff, Åkerlund 2012). Annan, internationell forskning belyser ett vanligt 

dilemma hos socialarbetare, nämligen svårigheten med att behandla barnets vårdbehov och 

inte bli en utredare av barnets asylskäl (Kohli, 2006). 

 

Forskning inom området ensamkommande flyktingbarn berör främst de professionellas syn på 

dessa barn. Forskningen omfattar även riktlinjer kring hur man, inom socialt arbete, bäst 

bemöter och behandlar ensamkommande barn.  



8 
 

Det finns i synnerhet få studier som tar sin avstamp i barnens egen syn på sin situation. Med 

ambitionen att fylla i en del av denna kunskapslucka, kommer denna uppsats att utgå från 

ensamkommande flyktingbarn. Studien kommer närmare bestämt att belysa ensamkommande 

barns upplevelser av deras kontakt med Socialtjänsten och socialsekreterare. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa och öka kunskapen om ensamkommande pojkars 

upplevda relation med Socialtjänsten.  

1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

1. Hur upplever ensamkommande pojkar den första kontakten med Socialtjänsten som 

asylsökande? 

2. Hur upplever ensamkommande pojkar den fortsatta kontakten med Socialtjänsten? 

3. Vad är pojkarnas definition av en bra socialsekreterare? 

1.3 Avgränsningar 

Viktigt att nämna är att vi i denna studie inte har varit ute efter att jämföra svar eller studera 

skillnader mellan olika kön, ålder etc. I vår studie har vi valt att endast studera pojkars 

upplevelser därför att studien utförts i X kommun där de flesta PUT boenden (boende för 

ungdomar med permanent uppehållstillstånd) består av pojkar. Vi vill dock betona att flickor 

hade varit lika viktiga för denna undersökning, men på grund av tillgängligheten var det 

enklare för oss att avgränsa studien till enbart pojkar. Vi har heller inte valt att inkludera 

socialtjänsten i våra intervjuer då vi är intresserade av att fånga Socialtjänsten ur barnens 

perspektiv. Att inkludera Socialtjänsten i studien, hade dock kunnat bidra till en bredare 

förståelse då två perspektiv på samma fenomen hade belysts. 
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1.4 Definitioner av ord och begrepp   

 Barn- Enligt FN:s barnkonvention anses man vara barn fram tills 18 fyllda år
1
.  

 Ungdom- Ett begrepp som ofta är förknippat med den period då man fortfarande är 

ung, men inte längre ett barn. Vi kommer i vår uppsats att använda oss av både 

begreppen barn och ungdom. Då urvalet består av pojkar i åldern 16-21, har vi 

individer i våra intervjugrupper som är över 18 år och som enligt lag inte längre är 

barn. Det är därför enklast att använda oss utav både begrepp barn och ungdom i 

studien. 

 Ensamkommande barn- Enligt 1 § femte stycket lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl., LMA, definieras ensamkommande barn som barn under 18 år 

som kommit till landet utan båda sina vårdnadshavare eller någon annan vuxen person. 

 Asylsökande barn- En person under 18 år som har lämnat sitt land för att söka skydd 

i ett annat land. Barn och ungdomar kan inte söka asyl på egen hand utan måste få en 

utsedd god man av kommunen
2
.  

 Flyktingbarn- Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EUs regler anses du vara 

flykting om du har välgrundade skäl till att vara rädd för förföljelser på grund av 

följande: Etnicitet, ras, religiös eller politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp
3
. 

 PUT- Permanent uppehållstillstånd
4
. 

 PUT Boende: Ett PUT boende innebär att det är ett boende för ensamkommande barn 

under 18 år som har erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige.  

 Socialtjänst- Namnet på den kommunala förvaltning som följer under varje kommuns 

socialnämnd eller annan nämnd som ansvarar för det praktiska och politiska arbete 

som regleras av socialtjänstlagen.  

 Socialsekreterare- En socialsekreterare är anställd på socialtjänsten. Vanligast är att 

socialsekreteraren arbetar inom ett specialiserat område inom socialtjänsten.  

                                                           
1
 Barnkonventionen, art 1. 

2
 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html 

3
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flykting 

4
 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-

asyl/Om-du-far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html 
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 Migrationsverket- En statlig svensk förvaltningsmyndighet som är den centrala 

utlänningsmyndigheten i Sverige. Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområden 

som medborgskap, asyl, besök och bosättning.  

 God man- En god man är en juridisk ställföreträdande i vårdnadshavarens ställe. Då 

ensamkommande barn inte har vårdnadshavare med sig till Sverige har den gode 

mannen rätt och skyldighet till att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter 

dvs. ekonomiska och rättsliga frågor 
5
. 

 Familjehemsplacering: Den vanligaste placeringsformen i Sverige bland barn och 

unga.  

 Träningslägenhet: Ett alternativ för ungdomar att testa på att bo helt på egen hand 

tills de är redo för egen lägenhet.  

 Familjeåterförening: Rätten för ensamkommande barn som erhållit PUT att få 

återförnas med sin familj.  

 SoL- Socialtjänstlagen
6
 

 UtlL- Utlänningslagen
7
 

 FN Barnkonvention- Konvention om barnens rättigheter.  

 LMA- Lagen om mottagande av asylsökande
8
. 

 PUT Boende: Ett PUT boende innebär att det är ett boende för ensamkommande barn 

under 18 år som har erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige.  

 Genèvekonventionen- ett samlingsnamn för det som egentligen är fyra konventioner 

och som egentligen heter Flyktingkonventionen
9
.  

1.5 Disposition 

Vi börjar med en redogörelse för orientering om kunskapsläget kring ensamkommande barn. 

Vi går sedan över till de teoretiska utgångspunkter som vi använder i analysen. Efter de 

teoretiska utgångspunkterna redogör vi för den valda metoden. I ett eget avsnitt presenterar vi 

sedan en kort bakgrund om målgruppen vi baserat studien på. Bakgrunden är placerad före 

analysen för att ge läsaren en inblick i vad studien handlar om och förhoppningsvis kan 

                                                           
5
 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-barn-och-har-sokt-

asyl/Utan-foraldrar/Asylansokan/God-man.html 
6 SoL (2001:453) 
7 UtlL (2005:716) 
8 LMA (1994:137)  
 9Genevekonvention (2014:812) 
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bakgrunden bidra till en ökad förståelse av målgruppen ensamkommande barn. 

Resultatredovisningen presenteras efter bakgrunden med en analys. Vi avslutar uppsatsen med 

en sammanfattning av de viktigaste resultaten samt en slutdiskussion med förslag på fortsatt 

forskning.  

2. Orientering om kunskapsläget 

Vi kan konstatera att tidigare forskning inom området ensamkommande barns liv i Sverige ur 

barnens perspektiv inte finns i lika stor omfattning som det finns ur Socialtjänstens och andra 

myndigheters perspektiv. Trots att forskningen är begränsad så har vi lyckats hitta en del studier 

som belyser ensamkommande barns syn på deras egen situation. Det är den typ av tidigare studier 

som vi främst kommer att presentera nedan. Sammanfattningsvis handlar urvalet av tidigare 

studier om ensamkommandes barns flykt till Sverige och deras uppväxt i Sverige. En del forskare, 

bland annat, Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund (2012) lyfter även fram socialarbetarens 

perspektiv samtidigt som forskarna belyser andra viktiga faktorer för ensamkommande barns 

utveckling. Internationell forskning är bland annat Eide (2000) som i Norge gjort en undersökning 

med fokus på viktiga miljöer som påverkar barnets utveckling. Annan relevant internationell 

forskning som även kan tillämpas i svensk miljö, är Kohli (2006) som studerat mötet mellan 

socialtjänsten och ensamkommande barn.  

Ulrika Wigg (2012) undersöker i sin avhandling ensamkommandes unga vuxnas upplevelser 

av deras tid i Sverige. De som deltog i livsberättelseintervjuerna var åtta unga vuxna, fyra 

kvinnor och fyra män. Huvudresultatet i avhandlingen kan delas upp i tre teman: flyktingskap, 

skolgång och identitet. Wigg kommer fram till att barn som haft det mer besvärligt under 

ankomsten till Sverige, har utvecklat strategier för att hantera olika situationer som de möter. 

Vid skapandet av en egen identitet i det nya landet pekas de sociala sammanhangen ut som de 

mest viktiga för identitetsskapandet. Vänskap, familj och andra relationer blir därför centrala 

för identitetsskapandet. Forskaren utpekar tre typer av identiteter som kan hittas hos 

ensamkommande barn: utanförskap som identitet, kluven identitet och aktivitet som identitet. 

”Barn i bevegelse: Om oppvekst og levekår for enslige mindreårige flyktinger” (2000) av 

Ketil Eide är en studie som handlar om ensamkommandes flyktingbarns uppväxt i Norge. 

Rapporten bygger på en undersökning som utförts på minderåriga som kom till Norge utan 

sina föräldrar för cirka 10 år sedan. Syftet med undersökningen är att ta fram kunskap om 

denna grupp av barn och ungdomar, särskilt i syfte att förstå deras situation på lång sikt. Eide 
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fokuserar i rapporten formativa miljöer som vård och skola. Statens insatser för denna grupp 

är också i fokus. Eide redogör om hur ensamkommande barn går igenom en rad olika faser 

under barnets tid i det nya landet. 

Anna Lundberg och Lisa Dahlquist (2012) studerar ensamkommande flyktingbarns nuvarande 

situation ur ett barncentrerat perspektiv. Forskarna genomför 26 intervjuer med syftet att lyfta 

fram flyktingbarnens upplevelser av sin asylprocess och levnads villkor i Sverige. En viktig 

slutsats i studien är att det sätt på vilket barnen uppfattade sin situation, var starkt beroende av 

statusen på deras asylansökan. Barnens berättelse visar att de till en början var nöjda med att 

de hade sina mänskliga rättigheter till bostad, mat mm uppfyllda. Intervjusvaren avslöjar dock 

att många av barnens tillvaro stod helt i skuggan av oro för framtiden och ett underliggande 

behov av stöd. Barnens berättelser indikerar på att informationen från myndigheterna måste 

vara tydliga.  

Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund (2012) gör en longitudinell studie som jämför 

barnets syn på sin situation som nyanländ i Sverige och socialsekreterarnas uppfattning av 

dessa barns behov av stöd och hjälp. Forskarna lyfter fram att socialsekreterarnas arbete med 

ensamkommande barn är styrt av ett regelverk, men det finns utrymme för att utforma stöd 

som är individanpassat för varje barn. Trots att det finns utrymme till individuellt anpassade 

insatser för barnen så upplever personal inom Socialtjänsten det svårt att fånga 

ensamkommande barns behov i samma omsträckning som andra barns. Resultatet i studien 

fokuserar på Socialtjänstens roll, men belyser även andra viktiga aspekter för de 

ensamkommande barnen, så som kulturella och språkliga förutsättningar, skolgång, 

familjesituation etc.   

Ravi Kohli (2006) har studerat möten mellan Socialtjänst och ensamkommande barn. Kohlis 

studie problematiserar socialarbetarens förmåga att hålla sig till sin roll som utredare av 

barnets vårdbehov och inte vara utredaren av barnets asylskäl. En liknande svårighet finns hos 

de ensamkommande barnen där de har svårt att särskilja myndighetspersoner. Detta leder till 

en barriär i mötet mellan socialarbetare och barn. Kohli (2011) pekar ut tre viktiga faktorer som 

påverkar ensamkommandes barns hälsa på lång sikt: trygghet, tillhörighet och succés. Trygghet 

handlar om ensamkommande barnet känner sig säker och skyddad i sin miljö eller om barnets 

vardag påverkas av smärtsamma minnen från förr.  Tillhörighet handlar om känslan av att känna 

sig delaktig och ha inflytande i sitt nya liv och om barnet ges chansen till en återupptagelse av sin 
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kontakt med anhöriga. Succés berör det ensamkommande barnets chans till att få permanent 

uppehållstillstånd och därefter skapa sig ett fullvärdigt liv.  

Sammanfattningsvis visar studierna, att det för ensamkommande barns identitetsskapande är 

viktigt med goda relationer till individer i deras omgivning. Det är även viktigt för denna 

målgrupp att socialarbetare tar hänsyn till andra behov utöver de grundläggande behoven. 

Dessa andra behov kan vara att ge barnet emotionellt stöd.  Det är även konstaterat av tidigare 

att socialarbetare upplever svårigheter i sitt arbete när det gäller att fånga ensamkommandes 

barns behov då denna grupp oftast är i behov av annat stöd än andra barn.  

3. Teoretiska perspektiv  

Vi kommer i vår analys att använda oss utav två systemteoretiska perspektiv: Generell 

systemteori och ekologisk systemteori. Eftersom att vi använder oss utav en kvalitativ metod 

innebär det att vi utgår ifrån en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att en studie 

inte utgår ifrån en teori, utan teorin skapas efter insamlandet av empirin (DePoy & Gitlin 

1999).  

Systemteori medför både fördelar och nackdelar. Teorin inriktar sig på hur individer påverkar 

varandra istället för på känslor och tankar. Detta gör det lättare för socialarbetare att uppnå 

samma mål och minskar risken för stigmatisering som kan uppstå av olika beteendevarianter. 

Teorin är helhetsinriktad och beskriver företeelser på olika nivåer (individ, grupp och 

samhällsnivå), vilket ger oss en förståelse för att alla problem och åtgärder påverkar alla 

nivåer (Payne, 2008:232). Det finns emellertid även begränsningar med systemteorin. Teorin 

är mer upplysande än förklarande vilket innebär att teorin inte kan svara på varför saker sker 

eller vilka samband som existerar. Det blir därmed svårt att testa teorin empiriskt. Vi är dock 

inte ute efter att undersöka varför saker sker i vår uppsats. Det systemteoretiska perspektivet, i 

synnerhet det ekologiska perspektivet, utgår ifrån att alla delar av ett system behövs och att de 

måste vara sammankopplade med varandra.  

Perspektivet har en tendens att anta att konflikt är något negativt, vilket i praktiken inte alls 

behöver stämma (Payne, 2008:233). Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att systemteorin är 

generell och kan därför vara svår att implementera i en specifik situation (Payne, 2008:234). 
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3.1 Generell systemteori 

Systemteorins grundläggande pelare är att ge alternativa sätt för oss att betrakta interaktion 

och förstå mänskliga problem (Schjödt & Egeland, 1989:31–32). Vad som definieras som ett 

system bygger på ett val. Det kan finnas konsekvenser för hur produktiv systemteorin 

kommer att vara som redskap beroende på hur man väljer att definiera ett system. För att man 

skall kunna kalla något för ett system bör följande kriterier vara uppfyllda:  

- Systemets delar interagerar på ett sätt som skiljer sig från deras interaktion med andra 

delar utanför systemet.  

- Interaktionen varar under en viss tid (Schjödt & Egeland 1989:48) 

Exempel på hur system integrerar med varandra:  

- Inflöde: A berättar något för B (Inflöde i B:s system) 

- Genomflöde: A:s berättelse till B, påverkar hur B beter sig. 

- Utflöde: Detta leder till beteendeförändring (B:s utflöde).  

- Återkopplingsslingor: A iakttar detta och får feedback på att B har förstått vad A har 

sagt (Öquist, 2011:49). 

En av det mest centrala i systemteorin syftar till att förstå hur olika institutioner, deras 

samverkan med varandra är och hur en förändring kan uppstå (Payne, 2008:219). Fokus är att 

individen är en del av system och inkluderar andra system. Detta innebär att individerna inom 

ett system både påverkar och påverkas av varandra (Payne 2008:212). En klassisk definition 

från 1956: ”Ett system är en uppsättning komponenter (objekt) med relationer mellan 

komponenterna (objekten) och mellan deras egenskaper” (Hall & Fagen, 1956:18). Detta 

skulle kunna förklaras som att det är helheten vi vill studera och att denna helhet innehåller 

olika delar som samspelar med varandra (Schjödt & Egeland, 1989:47). Vilken koppling har 

då systemteori till socialt arbete? Detta perspektiv är viktigt för socialt arbete eftersom att 

teorins syn på sociala frågor handlar om att få individer att passa in i den sociala ordningen 

(Payne, 2008:211). Detta innebär att socialarbetare, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, 

samverkar med klienter och inkluderar dem in i den sociala ordningen. Socialarbetaren 

utreder klientens relation med omgivningen, där tyngdpunkten ligger vid att förändra 

omgivningen och inte klienten. Det är dock viktigt att konstatera att ett problem inte enbart 

behöver uppstå i omgivningen, utan kan även uppstå i samspelet mellan socialarbetare och 

klient.   
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Arbetet med individer syftar till att få dem att passa in i den sociala ordningen som råder i 

samhället just då (Payne, 2008:211).  

3.2 Ekologisk systemteori 

Människor är beroende av sin omgivning. Människors relation med varandra är ömsesidig, 

dvs. de påverkar varandra.  Socialt arbete syftar till att förbättra på denna relation mellan 

omgivning och individ. Germain & Gitterman har utvecklat en livsmodell som blivit viktig 

för den ekologiska systemteorin. Livsmodellen visar att individer egna livsförlopp där de 

stöter på olika stressorer (problem, övergångar) som stör relationen mellan omgivningen och 

individen i fråga. Detta resulterar till att individen har svårt att anpassa sig till sin miljö och 

finner svårigheter med att hantera miljön den befinner sig i. Individen genomgår två faser som 

rör stressoren. Den första fasen är att avgöra hur farlig stressoren är och den andra vilka 

resurser individen har för att hantera stressoren. Först kommer individen försöka lösa 

situationen genom att ändra sig själv eller omgivningen (Payne, 2008:222).  

De resurser som individen har är bland annat:  

Relationsförmåga: chansen att skapa nya relationer 

Självförmåga: tron på sig själv att man klarar av att lösa situationen 

Kompetens: känslan av att ha skickligheter eller stöd från andra till att klara av situationen. 

Självuppfattning: bedömning av sig själv 

Självkänsla: värdering av sig själv 

Egenkontroll: upplevelsen av att känna kontroll över sitt liv och ta ansvar för sina handlingar.  

Användandet av dessa resurser styrs av de sociala utgångspunkterna individen har, t.ex. 

hemmiljö. Socialt arbete skall hjälpa klienten att förbättra relationen mellan klienten och 

klientens omgivning genom att minska stressorerna. Klienten ska även få hjälp med att 

förbättra sin miljö och få resurser för att kunna hantera stressorerna (Payne, 2008:224).    
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3.3 Socialekologisk inriktning 

Inom den ekologiska systemteorin finns en inriktning som kallas för socialekologiskt 

systemperspektiv.  

Urie Bronfenbrenner är en utvecklingspsykolog som studerar barns utveckling utifrån detta 

perspektiv. Barn är aktörer som på flera olika plan utvecklar roller inom sin sociala miljö. 

Dessa roller utformas utifrån de möjligheter barnet erbjuds och vad barnet själv kan bidra 

med. I det dynamiska samspelet formas barn av sin egen miljö, men barnen kan även själva 

påverka sin egen miljö (Klefbeck & Ogden, 2003:44).  

3.4 Ekologiska övergångar 

När barnet för första gången rör sig ut från familjen till grannskapet eller skolan talar man om 

ekologisk övergång (Klefbeck & Ogden, 2003:57). Dessa ekologiska övergångar uppkommer 

ett antal gånger under livet. När de uppstår innebär detta för barnet en brist på trygghet och 

barnet blir tillfälligt sårat och marginaliserat. Exempel på sådana övergångar är byte av skola, 

övergång från barn till ungdom, övergång från barn till vuxen etc. (Klefbeck & Ogden, 

2003:57). 

Sammanfattningsvis, visar systemteorin att vi människor är en del av system som interagerar 

med, påverkar och påverkas av andra system. Detta är viktigt för vår studie då teorin lyfter 

fram det centrala i socialarbetarens arbete, dvs. socialarbetaren skall sträva efter att hjälpa 

klienten att integreras in i samhället. Teorin lyfter även upp vikten av att relationen mellan 

socialarbetare och klient fungerar för att klienten skall utvecklas och kunna komma in i den 

sociala ordningen. Viktiga begrepp för vår analys ur systemteorin är: inflöde, utflöde, 

återkoppling samt genomflöde. Även ekologiska övergångar blir viktiga för vår analys då vi i 

vårt resultat kunnat identifiera så kallade ”ekologiska övergångar” hos de ensamkommande 

barnens utsagor. 

4. Metod 

Metodkapitlet inleds med en diskussion kring val av metod. Vidare, presenteras och motiveras 

urvalet. Vi reflekterar även kring metodens tillförlitlighet där vi fokuserar på begreppen 
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validitet och reabilitet. Kapitlet kommer att fortsätta med en beskrivning av valet av 

analysverktyg samt en diskussion kring etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

Vi har i denna studie använt oss av kvalitativ metod. Vi har valt kvalitativ metod därför att vi i 

undersökningen är ute efter att förstå tankar och känslor. Vi är inte ute efter att förklara eller 

generalisera vilket är anledningen till att vi inte har valt kvantitativ metod. Det påstås ibland 

att metoder som används inom kvantitativ forskning är mer stringenta, regelstyrda och även 

vetenskapliga än kvalitativa metoder (Aspers 2007:30). Med denna bakgrund hittar vi en 

nackdel med kvalitativ metod då vi inte i vår uppsats kan komma åt den faktiska, objektiva 

verkligheten. Kvalitativa metoder bygger på att forskaren försöker förstå sig på individers 

uppfattningar och utsagor. Den kvantitativa ansatsen fokuserar till skillnad från den 

kvalitativa, på kvantitet och prövning av olika teorier/hypoteser (Bryman 2011:371–373).  

Vi har vägt mellan att ha enskilda intervjuer och fokuserad gruppintervju. Vi valde att utföra 

fokuserade gruppintervjuer där gruppen under ledning av oss under en viss tid diskuterat våra 

frågeställningar. Denna gruppintervju har utförts inom ämnets ramar med hjälp av vår 

styrning. Gruppintervju och individuella intervjuer kan skapa olika perspektiv på samma 

frågeställning (May 2001:154). En fördel med individuella intervjuer kan vara att 

respondenten inte behöver anpassa sig till andra individers svar som kan hända i en 

fokusgrupp. Respondenten får möjlighet att uttrycka sig fritt om ämnet (Bryman 2011:463–

464). En annan positiv aspekt med individuella intervjuer kan vara att intervjuaren får chans 

till att fördjupa dialogen mellan respondenten och intervjuaren (May 2001:150). En 

begränsning med individuella intervjuer kan vara att respondenten känner sig hämmad i 

samtalet då vi är två intervjuare.  

 

Fördelen med gruppintervju kan vara att man inom en fokusgrupp får möjlighet att undersöka 

hur deltagarna tycker och resonerar kring ett ämne. Genom att delta i en fokusgrupp får 

individerna möjlighet att integrera med varandra och på så sätt kan det även väcka nya tankar 

och insikter (Bryman, 2011:446–449). Enligt Bryman (2011:463–464) kan en begränsning 

med gruppintervju vara att intervjuaren kan ha svårt att skilja åt vilken deltagare som säger 

vad. Detta eftersom att det finns en risk att deltagarna pratar i mun på varandra. Andra 

svårigheter som kan uppstå under en gruppintervju kan vara att deltagarna går utanför det 
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egentliga temat (ibid). Under intervjuerna stötte vi inte på svårigheten kring vem som sa vad. 

Det vi dock uppmärksammade under fokusgruppintervju 2, var att vissa respondenter talade i 

mun på varandra samt att vissa tog mer plats än andra. Under intervjuens gång försökte vi 

inkludera de respondenter som var mer tillbakadragna genom att ställa direkta frågor till dem.  

4.2 Urval  

Enligt Aspers (2007:90) sker urval inom kvalitativ forskning i relation till det empiriska 

materialet och analysen av det empiriska materialet. I vår studie bestämde vi oss för att 

kontakta 9 ungdomar i åldern 16-21 från två olika boenden i X kommun. Dock så blev det ett 

bortfall då två ungdomar i fokusgrupp 1, inte dök upp. Eftersom att intervjun ägde rum på 

ungdomarnas boende så var vår sista utväg att försöka få med oss någon av ungdomarna som 

redan fanns hemma på boendet. Vi lyckades motivera en ungdom till att delta i intervjun. 

Detta har resulterat till att gruppen bestod av 3 respondenter. Under fokusgruppintervju 2 

stötte vi på samma problem då två andra ungdomar fick förhinder och inte kunde delta. I 

denna situation gick vi tillväga på samma sätt där vi lyckades få med två andra ungdomar som 

redan var hemma till att delta.  

 

Det boende våra respondenter bor på benämns för PUT boende 
10

. I vårt urval har vi bestämt 

oss för att enbart intervjua pojkar på grund av att de flesta PUT boenden i X kommun för 

ensamkommande barn består av pojkar. Anledningen till att vi valt två olika PUT boenden är 

för att undvika risken att ha för få deltagare om vi enbart haft ett boende. I efterhand inser vi 

att det var en fördel att ha två olika boenden då vi fick ta del av två olika gruppdynamiker. 

Eftersom att vissa respondenter är under 18 år behövde vi godkännande av deras 

vårdnadshavare. I detta fall är pojkarnas vårdnadshavare deras godemän fram tills de fyller 18 

år. Vi kom i kontakt med deras godemän i syfte att få ett godkännande, vilket vi snabbt fick. 

Pojkarna delades upp i två grupper då en intervjugrupp med samtliga deltagare hade blivit för 

omfattande. Pojkarna har under sin tid i Sverige haft en ständig kontakt med Socialtjänsten. 

Detta innebär att pojkarna är relevanta för vår studie. Enligt May, (2001:153), skall 

gruppintervjuer vara 1,5–2,5 timmar beroende på gruppens storlek. Våra intervjuer blev 

mindre än 2 timmar. Den första fokusgruppsintervjun pågick i ca 45 minuter och den andra 

fokusgruppsintervjun pågick i ca 1 timme.  

 

                                                           
10

 Boende för ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd, Migrationsverket 2014 
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För att komma i kontakt med våra deltagare har vi använt oss utav ett snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet är ett urval där forskaren använder sig av första kontakterna för att i sin tur få 

kontakt med fler respondenter (Aspers, 2007:91). Kort sagt innebär detta att forskaren 

överlåter sitt urval av respondenter till den första kontakten (ibid). Eftersom vi har en kontakt 

på ett PUT boende för ensamkommande barn, har vi använt oss utav den kontaktens resurser 

för att komma i kontakt med respondenterna på ett annat PUT boende. Detta genom att få 

kontaktuppgifter till det andra PUT boendet så att vi själva kan hitta deltagare. Genom att 

ringa själva har vi försäkrat oss om att boendet fått rätt information. Det är viktigt att betona 

att vår första kontakt inte har någon nära koppling till individerna på det andra boendet, utan 

enbart känner till personal som arbetar där. Det andra PUT boendet kom vi i kontakt med 

genom vår egen resurs då en av oss jobbar på boendet och fick ett godkännande från 

verksamhetschefen till att utföra intervjun med ungdomarna. Den av oss som arbetar på 

boendet undersökte intresset kring deltagande och bestämde en tid då intervjun skulle äga rum 

på boendet.  

Fördelen med snöbollsurval är att förtroendet till den första kontakten kan bidra till att 

intervjuaren skapar sig ett bredare nätverk (Aspers, 2007:91). En begränsning som kan uppstå 

med snöbollsurvalet är att den första kontakten vi valde enbart hade kunnat välja ut 

respondenter som han/hon tror sig vara lämpliga för vår undersökning. En annan nackdel med 

denna metod kan vara att variationen i urvalet inte blir bred. Detta kan resultera i att empirin 

blir snäv. Trots dessa begränsningar ansåg vi ändå att snöbollsselektionen var mest lämplig 

för vår studie.  Med dessa förtjänster och begränsningar i åtanke, så kan vi i efterhand 

konstatera att med snöbollsurvalet så har det inte uppstått några större svårigheter. Vår första 

kontakt uppfyllde vårt önskemål genom att hjälpa oss ta kontakt med ett boende. Vår första 

kontakt påverkade inte vårt urval av respondenter då vi själva tog kontakt med intresserade 

ungdomar.  

4.3 Metodens tillförlitlighet 

Då vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i studien, är det en utmaning att uppfylla 

kraven gällande validitet och reabilitet. Detta eftersom att många kvalitativa forskare har 

diskuterat hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. (Bryman 

2008:351).  

Validitet innebär trovärdighet och delas upp i extern och intern validitet (Bryman 2008:352). 

För att höja trovärdigheten i studien har vi försökt beskriva utförandet så noggrant som 
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möjligt. I vår studie har vi så noga som vi kunnat beskrivit urval, datainsamling, 

analysprocess etc. När det gäller insamlandet av data har det varit en utmaning att undvika att 

tänka på den förförståelsen vi redan har kring ämnet. Eftersom vi läst en del tidigare forskning 

har vi kunnat uppmärksamma brister i Socialtjänstens arbete gentemot ensamkommande barn. 

Vi har innan studiens början, varit medvetna om att vi redan har en förutfattad mening, men vi 

vet även om att detta inte behöver stämma med verkligheten. Genom denna medvetenhet 

stärks validiteten i uppsatsen. Under intervjuerna har vi använt oss av två inspelningsband 

samt anteckningar. Anledningen till varför vi valde att använda oss utav tre verktyg är för att 

vi har velat försäkra oss om att informationen vi fått fram varit korrekt och inte vag. Eftersom 

vi är intresserade av ensamkommande pojkars upplevelser av kontakten med Socialtjänsten 

har det varit relevant att intervjua pojkarna för att komma så nära våra frågeställningar som 

möjligt. Hade vi valt att intervjua t ex. Socialtjänsten och socialarbetare om vad 

ensamkommande pojkar upplever, hade trovärdigheten varit lägre.  

 

Den externa validiteten innebär i vilken utsträckning resultatet i studien kan generaliseras till 

andra miljöer och situationer. (Bryman 2008:352) Detta är svårt då vi har använt oss utav ett 

begränsat urval och strävat efter att undersöka personliga upplevelser.  

Vi kan då inte konstatera att bara för att X upplever en viss situation på ett sätt, att de flesta i 

X:s situation också känner så. Men, ju fler av respondenterna som svarat samma/liknande på 

frågorna, har vi kunnat se mönster och därmed funnit en igenkännbarhet, vilket kan motsvara 

generaliserbarhetens syfte.  

 

Reliabilitet handlar om hur pålitligt mätinstrumentet är, dvs. andra personer skall kunna 

upprepa studien genom att använda samma data och komma fram till samma resultat (May, 

2001:96).  Bryman (2008:352) särskiljer två typer av reliabilitet. En av dessa är extern 

reliabilitet som innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas (Bryman 

2008:352). Det är i kvalitativ forskning svårt att få samma resultat på en undersökning då 

miljö, personer, utsagor etc. ändras över tid. Även om en annan skulle använda sig av samma 

material som vi, så finns risken att respondenterna inte kommer att ge samma svar. Det är 

därför inte garanterat för en annan forskare att få samma resultat trots att forskaren replikerar 

studien. Bryman (2008:352) nämner dock att det finns olika strategier som man kan använda 

sig av för att komma så nära som möjligt till extern reabilitet. Exempelvis, talar Bryman 

(2008:352) om att en annan behöver gå in i samma sociala roll som förra forskaren. Vi tror att 

genom att vi har beskrivit vår relation till respondenterna, vad vi har observerat under 



21 
 

intervjun samt vilken förförståelse vi bar med oss, har vi underlättat för en annan att gå in i 

”samma” roll.  

 

Intern reabilitet går ut på att resultatet skall vara samma oberoende av vem av forskarna som 

utför studien (Bryman, 2008:352). Innan intervjuerna har det varit viktigt för oss att komma 

överrens om hur vi skulle tolka fram den information som kom fram då det finns en risk att 

man inte tolkar resultatet samma. Denna risk kan uppstå eftersom att vi människor har olika 

erfarenheter, förförståelse etc. som vi bär med oss och som påverkar hur vi tolkar omvärlden. 

Vi har, genom diskussioner med varandra efter intervjuerna med samtliga respondenter inte 

haft svårigheter gällande tolkning av resultatet. Respondenternas utsagor har vi uppfattat 

likadant. Intervjuerna delade vi upp så att vi under varsin intervju turades om att ha 

huvudansvaret medan den andre observerade gruppdynamiken.  

4.4 Systematiserande av data, bearbetning och analys 

Vi har under våra intervjuer använt oss av två inspelningsband samt anteckningar och efteråt 

valt att transkribera materialet vi fått fram. Innan vi påbörjade vårt systematiserande av data, 

reflekterade vi kring de begränsningar och förtjänster som kan uppstå med inspelning och 

transkribering. Fördelen med inspelning och transkribering är att det underlättar för 

intervjuaren att följa med i samtalet och fokusera på respondenten. En förtjänst med 

inspelning är att informationen blir offentlig och öppen för granskning Andra fördelar är att 

intervjuaren kan göra upprepade genomgångar av respondenternas svar. Transkription 

underlättar för forskaren att noggrant kunna analysera den insamlade empirin (Bryman, 

2008:428). Nackdelen med transkribering kan vara att metoden är tidskrävande och kräver 

stor noggrannhet. Begränsningen med att använda sig utav inspelningsband under intervjun 

kan vara att deltagarna kan känna sig hämmade och obekväma (Bryman, 2008:428). 

 

Under våra intervjuer har vi även till vår hjälp haft en intervjuguide med tre teman som vi 

utgått ifrån. Intervjuguiden har lämnat utrymme till följdfrågor utifrån respondenternas svar. 

Deltagarna har haft utrymme att tala fritt då intervjuguiden har varit relativt öppen. Vi har 

transkriberat varsin gruppintervju och sedan sammanställt resultaten från bägge intervjuer. Vi 

har haft flera genomgångar av resultatet för att kontrollera att vi har fått svar på våra 

frågeställningar samt annat viktigt material som uppkommit under intervjuerna. När vi sedan 

sammanställt resultaten, har vi sett mönster i deltagarnas utsagor. Då intervjuerna utgick ifrån 
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samma frågeställningar, har vi därifrån kunnat välja ut det viktigaste och mest relevanta för 

vår studie. Vidare, har vi valt ut lämpliga rubriker till de olika teman som diskuterades under 

intervjuerna. Under resultatgenomgången, tillkom en ytterligare frågeställning då denna fråga 

diskuterades under intervjuerna hos båda grupperna. Resultatet har sedan analyserats med 

hjälp av tidigare studier kring ämnet samt vår utvalda teori.  

4.5 Etiska överväganden  

Enligt Kalman & Lövgren (2012:108), har Vetenskapsrådets Kodex ett antal råd som 

rekommenderas för forskare att använda i sina intervjuer. De råd som varit mest relevanta för 

vår studie omfattar följande: 

- Informationskravet: Informera deltagare om studien 

- Samtyckeskravet: Deltagarna måste ge sitt samtycke 

- Konfidentialitetskravet: Anonymisera, avidentifiera personer 

- Nyttjandekravet: Att använda den information man fått endast till det som är tänkt.  

- Självbestämmandekravet: Deltagarna får bestämma hur länge de vill delta och att de 

kan avbryta sin medverkan när de vill.  

 

För att uppfylla Vetenskapsrådets Kodex råd har vi innan påbörjandet av våra intervjuer varit 

noga med att få samtycke från våra deltagare samt godemän till deltagare under 18 år. Vi har 

även informerat respondenterna om undersökningens syfte samt förklarat att deras utsagor 

endast kommer att användas i samband med vår studie. Vi har även lagt stor vikt vid att 

informera respondenterna om att de kommer att vara anonyma i studien. I studien använder vi 

oss av fingerade namn. Detta för att uppfylla konfidentialitetskravet som syftar till att skydda 

individen från att bli identifierbar eller uthängd (Kalman & Lövgren, 2012:108). Innan 

intervjuerna har vi informerat respondenterna om att respondenterna själva får bestämma om 

de vill delta, hur länge de vill delta och att de kan avbryta sin medverkan när de vill.  

 

En del av våra deltagare har varit över 18 år, vilket har väckt en del etiska reflektioner hos 

oss. Anledningen till varför vi i vår intervju enbart valt pojkar i tonåren beror främst på att vi 

inte anser att det utifrån den etiska aspekten är passande att intervjua yngre barn. Då 

ensamkommande barn redan är en utsatt grupp, har vi inte velat riskera att inskränka på yngre 

barns integritet. Därmed har vi velat försäkra oss om att dessa individer inte skulle utsättas för 

obehag eller skada. Vid utformandet av vår intervjuguide har det varit viktigt att undvika 
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känsliga frågor. Vi har även varit noga med att betona för deltagarna att de själva kunde välja 

vilka frågor de ville besvara. Under intervjuerna har deltagarna besvarat samtliga frågor och 

vi har inte upplevt att de känt någon form av utsatthet.  En annan viktig aspekt som varit 

viktig för oss är språkaspekten. Innan vi tog kontakt med våra intervjupersoner försäkrade oss 

om att samtliga deltagare kan prata och förstå svenska språket. Ifall det hade varit någon som 

kunnat varken svenska eller engelska språket, hade vi bokat in en tolk som hade närvarat 

under intervjun. Ingen av våra deltagare behövde en tolk då alla kan prata och förstå svenska.  

4.6 Dynamik i gruppen 

Den dynamiska interaktionen inom en grupp kan leda till att man påverkas av varandras 

åsikter och detta kan medföra att deltagarna håller med varandra pga. grupptryck eller att de 

nedvärderar varandras åsikter. Under våra intervjuer har vi lyckligtvis inte upplevt att 

deltagarna påverkats av varandras åsikter, men de har ändå delat vissa gemensamma tankar 

kring frågeställningarna.  Dynamiken i de två grupperna har sett olika ut. Den första 

fokusgruppen omfattade enbart 3 respondenter. Vi kunde uppmärksamma att denna 

fokusgrupp interagerade mer med oss än med varandra. Detta tror vi beror på att de enbart var 

3 personer närvarande under intervjun och att respondenterna inte var bekväma med varandra. 

Innan intervjun med fokusgrupp 1, hade vi en föreställning kring att miljön i gruppen skulle 

vara mer avslappnad då vi inte har någon tidigare relation till deltagarna. Under intervjun kom 

vi till underfund med att det var svårt att få fram en dynamik inom gruppen då respondenterna 

var tillbakadragna. Vi vet inte varför det utspelade sig som det gjorde, men en möjlig faktor 

kan vara att ungdomarna inte kände oss sedan innan.  

Dynamiken i fokusgrupp 2 har varit betydligt livligare än hos fokusgrupp 1. Det finns ett antal 

faktorer som vi anser kan ha påverkat dynamiken i den andra gruppen. Under intervjun 

närvarade 5 respondenter. Respondenterna har sedan innan haft en god kontakt med varandra 

och de känner även till en av oss sedan tidigare. På grund av detta beslutade vi att den av oss 

som inte arbetar på boendet skulle hålla i intervjun. Den andra, som arbetar på boendet, satt 

med och observerade. Det vi har uppmärksammat i denna grupp var att respondenterna var 

mer öppna, pratglada och interagerade med varandra istället för med oss. En intressant aspekt 

som vi i efterhand reflekterat kring är relationen mellan respondenterna i fokusgrupp 2 och 

den av oss som arbetar på boendet. Vi har haft en förutfattad mening om att denna relation 

skulle hämma respondenterna till att öppna upp sig och vara obekväma med att svara på 
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frågeställningarna. Vi kan dock nu i efterhand konstatera att relationen var till vår fördel då 

stämningen i gruppen har under hela intervjun varit avslappnad och diskussionerna flöt på.  

I följande kapitel kommer vi att presentera en bakgrund kring ensamkommande barn för att 

sedan fortsätta med resultatet av vår studie 

5. Hur ser processen ut för ett ensamkommande 

barn? 

Benämningen ensamkommande barn är ett politiskt korrekt begrepp enligt 1 § femte stycket 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. Begreppet står för barn under 

18 år som migrerar till ett land utan båda sina vårdnadshavare eller någon annan vuxen 

person. I vår uppsats använder vi oss av båda begrepp barn och ungdom. Anledningen till 

varför vi valt att använda oss av både begrepp är att vi i vårt urval intervjuar pojkar i åldern 

16-21. Enligt FN:s barnkonvention definieras barn som personer under 18 år. Då några av 

våra intervjurespondenter är över 18 år och enligt lag inte längre betraktas som barn har vi 

även valt att använda oss av beteckningen ungdom i uppsatsen (Brunnberg, Borg & Fridström 

(2012). 

När det ensamkommande barnet först anländer till Sverige, är Migrationsverket den första 

myndighet de kommer i kontakt med. Om barnet vill söka uppehållstillstånd i Sverige så tar 

Migrationsverket emot och prövar deras ansökan. Migrationsverket kan då välja att bevilja ett 

permanent uppehållstillstånd (PUT) eller ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Under denna 

tid betraktas barnet som ett asylsökande barn. Med asyl menas i utlänningslagen (UtlL) ett 

uppehållstillstånd för en utlänning som beviljas då denne är flykting och har ett behov av 

skydd. I vissa sammanhang talar man om ensamkommande flyktingbarn. Enligt 

Genevekonventionen, svensk lag och EU:s regler anses du vara flykting om du har 

välgrundade skäl att vara rädd för förföljelser på grund av följande: etnicitet, ras, religiös eller 

politisk uppfattning etc. I vår uppsats har vi valt att använda oss utav termen ensamkommande 

barn, då inte alla av våra respondenter anses vara flyktingar.  

När barnet först anländer till Sverige, så vistas denne i ankomstkommunen under ett par dagar 

tills barnet flyttas till en så kallad anvisningskommun.  

Under tiden som barnet vistas i ankomstkommunen bor barnet på ett transitboende, ett så 

kallat tillfälligt boende under en kort tid. När barnet sedan blir hänvisat till en 
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anvisningskommun får denne en socialsekreterare som gör en bedömning på vart barnet skall 

placeras. Om barnet inte är yngre än 14 år brukar barnet placeras på ett gruppboende, ett så 

kallat HVB-hem. Barnet bor i ett sådant boende tills barnet erhållit permanent 

uppehållstillstånd (PUT). Barnet får lov att bo kvar i ett sådant HVB- hem även efter att 

hon/han erhållit PUT fram tills han/hon fyllt 21 år. När det ensamkommande barnet fyllt 18 

år, finns det möjlighet till att barnet erbjuds, från sin socialsekreterare, en träningslägenhet en 

s.k. försökslägenhet. En träningslägenhet innebär att barnet får bo på egen hand under tillsyn 

av socialsekreteraren och andra aktörer, tills barnet är redo för att flytta ut till en egen 

lägenhet och avbryta all kontakt med socialsekreteraren.  

Under tiden som ett barn söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, blir barnet tilldelad en 

god man och ett ombud som skall företräda barnet i olika sammanhang. Lagen om god man 

trädde i kraft den 1 juli 2005. Den gode mannen ska företräda barnet i både vårdnadshavarens 

och förmyndares ställe. Dennes yttersta ansvar är att sköta barnets angelägenheter och 

personliga förhållanden. Den gode mannen är mycket betydelsefull för barnet. En annan aktör 

som också är viktig för barnet är socialsekreteraren. Enligt normaliseringsprincipen skall lika 

regler gälla för alla barn i Sverige. För ensamkommande barn innebär detta att även de ska få 

del av socialtjänstens stödinsatser och tilldelas en socialsekreterare. Kommunen ska ha ansvar 

för alla som vistas där och att de får den hjälp de behöver i linje med Socialtjänstlagen (SoL).  

När det ensamkommande barnet erhållit uppehållstillstånd kan han/hon få återförenas med sin 

familj. Efterforskning av familjen och att stödja barnet till att hålla kontakt med familjen 

ansvarar Socialtjänsten för. När barnet fyller 18 år ligger ansvaret på barnet att på eget 

initiativ försöka hitta sin familj. Detta kan de göra med hjälp från frivilliga organisationer som 

exempelvis Röda Korset. Röda Korset tar endast emot uppdrag från privatpersoner och inte 

från myndigheter.  

6. Resultatredovisning och analys 

Innan vi presenterar studiens resultat presenteras de 8 respondenterna som har deltagit i 

fokusgruppintervjuerna. Deras namn är fingerade och de heter i verkligheten något annat. 

Samtliga respondenter har idag kontakt med Socialtjänsten, förutom Martin som har flyttat ut 

till egen lägenhet.  

 Adam är 18 år gammal. Han kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i 2 år.  
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 Anton är 19 år gammal. Han kommer ifrån Syrien och har bott i Sverige i 3 år.  

 Johan är 19 år gammal. Han kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i ca.2 år 

 Jonathan är 16 år gammal. Han kommer ifrån Pakistan och har bott i Sverige i 1 år och 

3 månader. 

 Kalle är 19 år gammal. Han kommer ifrån Iran och har bott i Sverige i 2,5 år.  

 Martin är 19 år gammal. Han kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i 2 år.   

 Stefan är 18 år gammal. Han kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i 1 år.    

 Zlatan är 18 år gammal. Han kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i 2 år 

och 3 månader.    

6.1 Mötet med det nya landet 

I början av intervjuerna med våra respondenter, pratar vi om Sverige och deras föreställningar 

de hade om landet innan de migrerade hit. En del av ungdomarna framför att de inte hade 

några föreställningar om landet och visste inte vad de skulle förvänta sig. Andra ungdomar 

hade en föreställning om hur Sverige skulle vara. De berättar att de hade en positiv inställning 

till landet. Under intervjun så framkommer det inte om ungdomarna hade släktingar i Sverige 

när de migrerade hit. Ungdomarna uppger istället att de hört i sina hemländer att Sverige är ett 

tryggt och säkert land att bo i och att de därför ville migrera hit. I fokusintervjugrupp 1, enas 

pojkarna om att de var rädda för hur de skulle bli bemötta av den svenska befolkningen, vad 

som skulle ske och om de skulle passa in i det nya landet.  

Under intervjun framkommer det att några ungdomar blev positivit överraskade över 

bemötandet de fick från olika myndigheter i Sverige. Ungdomarna i fråga är eniga om att 

myndigheter i Sverige har brytt sig mer om deras välmående än myndigheter i deras 

hemländer. Trots att de berättar att de blev bra bemötta så kände de sig ändå ensamma och 

isolerade då de inte hade sina föräldrar i Sverige. Zlatan, från fokusgrupp 2, berättar även att 

han upplevde svårigheter med att passa in i den svenska skolan då han placerades i en 

förberedelseklass. Han uppger att det var svårt för honom att få kontakt med svenska barn 

från andra klasser och han kände sig utstött. Detta ledde Zlatan till att umgås med barn från 

samma bakgrund som honom. Några utsagor från ungdomarna om Sverige: 
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”När jag var på väg till Sverige, bodde jag i Grekland ett tag. Där sa en kompis till mig att jag 

skulle åka till Sverige. Han sa du kommer få lägenhet och allt där… Jag visste inte att det i 

Sverige fanns en socialtjänst och migrationsverket som skulle ta mitt fingeravtryck och att det 

sen fanns en risk för mig att bli hemskickad…” (Anton, Fokusgrupp 1). 

”De berättade för mig i mitt hemland att Sverige är ett bra land och att det finns bra 

människor här som kommer att hjälpa mig… så jag visste detta innan jag kom till Sverige”. 

(Martin, Fokusgrupp 1) 

6.1.2 Analys av mötet med det nya landet 

När ett ensamkommande barn först anländer till Sverige är detta den mest kritiska perioden 

för barnet. Barnet utsätts under denna period för flera svårigheter. Barnet anländer utan 

förälder eller annan ledsagare och skall anpassa sig till ny kultur, lära sig nytt språk, bygga 

nya relationer etc. Att komma till ett nytt land innebär därför för många en identitetskris. Man 

söker sig då ofta till det trygga, det som redan är känt för barnet. Ett exempel är att man 

umgås med landsmän som delar samma språkliga och kulturella förutsättningar samtidigt som 

man har en önskan om att bli en del av det svenska samhället. Wigg (2008:115) benämner 

denna kris för ”utanförskap som identitet”, där barnet känner sig utanför och väljer medvetet 

att stanna kvar i utanförskapet eller att barnet ofrivilligt exkluderas av samhällets olika 

institutioner.  Från ovanstående resultat, kan vi lyfta fram Zlatans berättelse från fokusgrupp 

2, om skolan. Zlatan berättar att eftersom han blev placerad i förberedelseklass under hans 

första period i Sverige, så fick detta honom att känna sig exkluderad och han hade svårt för att 

få kontakt med svenska barn. Han valde då att söka sig till sina egna landsmän, vilket är ett 

exempel som Wigg (2008:115) presenterar i sin förklaring av ”utanförskap som identitet”.  

Eiden (2000) beskriver den första perioden i ett nytt land som osäkerhetsfas. Fasen börjar 

redan i ursprungslandet och en bit in i det nya landet. Denna period präglas av uppbrott, 

separationsångest, förvirring, oro etc. I osäkerhetsfasen är det för barnet allra viktigast att få 

de grundläggande behoven uppfyllda, så som behov av mat, boende, tillit etc. Om barnet 

skapar tillit till minst en vuxen kan denne under denna fas hjälpa barnet genom de andra 

faserna.  Omsorgspersonen betraktas då av barnet som en fostrare. Svårigheten är att många 

barn i denna fas inte lyckas finna en tillitsfull relation till en omsorgsperson. Detta bidrar till 

att många barn känner sig isolerade och ensamma. Även Kohli (2011:319) betonar betydelsen 

av att ha en stadig relation till minst en vuxen person i barnet omgivning. Den vuxna kan 

hjälpa barnet att skapa kontinuitet i sitt liv samt hitta sin “agens”. Eiden (2000) skriver även 
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om trygghetsfasen, som kommer kort efter osäkerhetsfasen. Denna fas innebär att barnet 

söker efter trygghet i sin miljö. Barnet har ett behov av att känna stabilitet i sitt liv och 

försöker hitta sin plats i livet. Det Eide (2000) talar om, kan kopplas till ungdomarnas utsagor 

kring deras första möte med landet. Ungdomarna berättar i intervjuerna att de kände sig rädda, 

oroliga och osäkra för vad som skulle ske. Redan under resan till Sverige så talar ungdomarna 

om att de var nervösa för vad som väntade de i det nya landet samt hur de skulle bli bemötta 

av befolkningen. Ungdomarna visste inte att det i Sverige fanns myndigheter så som 

Socialtjänst när de anlände, men berättar senare att de blev positivt överraskade över det 

bemötandet de fick från olika myndighetspersoner. Detta innebar dock inte för ungdomarna 

att de kände sig helt trygga, utan snarare ensamma eftersom att de inte hade sina föräldrar här. 

Eidens (2000) studie pekar på att en del av ensamkommande barn känner sig ensamma i det 

nya landet.  

6.1.3 Utanförskap enligt systemteorin 

 

Under fokusgruppsintervjun nr 2, berättar Zlatan att han under skolan fick gå i 

förberedelseklass och att han då kände sig utanför då det blev svårare för honom att skapa 

kontakt med de svenska barnen. Detta illustrerar ett exempel på ofrivillig isolering. Inflödet 

och utflödet mellan Zlatan och samhället försämras då individen i denna situation endast tar 

emot och ger begränsad information till omgivningen. Kommunikationen mellan individen 

och omgivningen stryps och enligt systemteoretiska termer uppstår det en brist på 

återkoppling vilket i detta fall gör Zlatans system alltmer sluten (Öquist, 2011:50). Människor 

kan inom sig själva bygga upp egna kretslopp med lite kontakt med det omgivande systemet.  

Ensamkommande barn som söker sig till landsmän är ett exempel på en minoritet som skapar 

sitt egna kretslopp och isolerar sig från andra. Isolationen kan antigen vara frivillig eller 

ofrivillig då barnet av olika anledningar stötts ut ur gemenskapen (Öquist, 2011:49). 

6.2 Första kontakten med Socialtjänst 

Mötet med det nya landet är avklarat och ungdomarna har fått en bild av landet, men första 

mötet med Socialtjänsten då? Båda intervjugrupperna är eniga om att de upplevde det första 

mötet med Socialtjänsten som stressigt och fyllt av oro. Det framkommer att de upplevde 

första mötet som stressigt på grund av att de inte visste vad de skulle förvänta sig, vem de som 

skulle träffa eller vad mötet skulle handla om. Majoriteten av respondenterna hade en 
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uppfattning av att socialtjänsten är samma som Migrationsverket. De berättar att de var rädda 

för att säga för mycket om sig själva då de trodde att de skulle kunna bli skickade tillbaka till 

sitt hemland. Efter att första mötet med socialsekreteraren var avklarat uppger ungdomarna att 

de kände en lättnad efter att de hade fått en klarare bild av vad deras arbete går ut på. Flera av 

respondenterna berättar att deras första möte handlade om hur deras situation i hemlandet såg 

ut samt varför de migrerade till Sverige. Vissa av ungdomarna uppger att de berättade för 

socialarbetarna att de migrerat till Sverige främst på grund av att deras föräldrar skickat de i 

förhoppning om att de skall få ett bättre liv i Sverige.  Det ungdomarna i fråga uttrycker är en 

besvikelse över detta och önskar att mötet istället hade handlat om hur deras flykt till Sverige 

såg ut. Anledningen till varför ungdomarna ville prata om flykten beror på att de fick vara 

med om traumatiska upplevelser. Martin från fokusgrupp 1 uppger att det var viktigt för 

honom att betona för socialsekreteraren hur farlig hans resa till Sverige var: 

”De räknade inte ut det. De ville bara veta om hur hade du det i Afghanistan eller Iran? För att 

om de skulle ha frågat så hade jag berättat allt liksom. Hur farligt jag hade det i Grekland och 

hur farligt jag hade det när jag åkte båt till Italien. Alltså nästan att jag dog…” (Martin, 

fokusgrupp 1) 

När det första mötet var avklarat, berättar dock samtliga ungdomar att de fick en tydligare bild 

av Socialtjänsten och vad Socialtjänsten gör. Ungdomarna säger att socialsekreterarna gav 

tydlig information under det första mötet om vad socialsekreterares arbete går ut på. De 

berättar att efter dem tagit del av informationen så kände de en lättnad över att de nu visste att 

Socialtjänsten är där för att tillgodose deras behov och inte för att skicka tillbaka de till 

hemlandet. En viktig faktor för Anton, från fokusgrupp 1, som påverkade det första mötet var 

att han hade en tolk. Anton berättar att han inte var bekväm med att prata om privata 

angelägenheter med socialsekreteraren när tolken var närvarande. Anton betonar att det är 

lättare att prata utan en tredje part. Anton uppger även under intervjun att han bland annat på 

grund av detta strävade efter att lära sig det svenska språket så att han själv kunde gå på sina 

möten.  

6.2.1 Analys av första kontakten med Socialtjänsten 

Kohli (2006:710) skriver att ensamkommande barn till en början kan ha svårt att skilja på 

olika myndighetspersoner som de kommer i kontakt med. Detta leder många gånger till att 

barnen väljer att antigen vara tyst inför socialsekreteraren då det finns en rädsla av att 

informationen de framför kan användas emot de, eller så väljer barnet att forma sin berättelse 
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efter vad de tror förväntas av dem. Kohli (2006:710) betonar dock att om möjligheten ges för 

barnet att bygga tillitsfulla relationer med de omsorgspersoner hon eller han möter, till 

exempel med sin socialsekreterare, så kan barnet utveckla ett förtroende och våga berätta mer 

detaljerat om sitt liv. Det råder en enighet hos ungdomarna att de hade känt sig misslyckade 

om de inte hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Flera av ungdomarna berättar att deras 

föräldrar har skickat de till Sverige för att få ett bättre liv som inkluderar en bra utbildning, 

arbete etc. Ungdomarna känner att om de hade nekats uppehållstillstånd i Sverige så hade de 

inte levt upp till föräldrarnas förväntningar. Kohlis (2011:319) begrepp succés kan kopplas till 

ungdomarnas utsagor då känslan av succées för ensamkommande barn bland annat innebär att 

barnet gör sina föräldrar i hemlandet stolta.  

Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund (2012:64) visar i sin studie att socialsekreterare 

upplever att den utredning som görs på ensamkommande barn inte är lika djup som en vanlig 

barnavårdsutredning. Detta pga. att man saknar kontakter som kan tillföra fakta om barnet. 

Socialsekreterare uppger även att det är svårare att fånga ensamkommandes barns behov då 

barnet oftast tänker på om den skall få stanna i Sverige och inte har orken till annat. Jämför vi 

utsagorna från våra intervjugrupper med socialsekreterares uttalanden, så hittar vi en 

koppling: Ungdomar vågar/vill inte berätta om sin situation då de är rädda för att bli 

hemskickade, vilket försvårar för socialsekreterarna att göra en utredning då ungdomarna i de 

flesta fall är de enda källorna som socialsekreterarna kan använda sig av. 

”Ja, först tänkte jag att de var samma sak, socialen och Migrationsverket. Sen i det första 

mötet berättade de för mig att det finns en skillnad mellan Socialtjänst och Migrationsverket. 

Migrationsverket beslutar om du ska få stanna i Sverige eller inte och om du ska få asyl 

medan vi arbetar bara med att hjälpa till kring vad som ska göras, var man ska bo och sådant.” 

(Anton, fokusgrupp 1) 

”Ja man tänker liksom ska de skicka mig tillbaka till Afghanistan? Ska de ge mig 

uppehållstillstånd? Vad ska de göra egentligen?” (Martin, fokusgrupp 1) 

Wigg (2012:95) lyfter i sin avhandling fram att språket är den mest centrala faktorn vid början 

av sitt nya liv i ett nytt land. Språket är nyckeln till att integreras in i samhället och underlättar 

uppfyllandet av barnets grundläggande behov, som t ex. behovet av att socialisera sig och 

bygga relationer. Vår tolkning är att om Anton från fokusgrupp 1, hade kunnat det svenska 

språket så hade det underlättat för honom att prata om sådant som han inte kunde prata om när 

tolken var närvarande. En annan viktig aspekt är att det finns en risk att en del av 
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informationen som Anton vill framföra till sin socialsekreterare, faller bort på grund av att en 

tredje part står emellan Anton och socialsekreteraren.    

Några av respondenterna talar om att socialsekreteraren under det första mötet la större vikt 

på hur ungdomens livssituation såg ut i hemlandet än hur deras resa till Sverige såg ut. Dessa 

ungdomar uttryckte sig om att de önskade istället att socialsekreteraren la mer vikt på 

berättelsen om deras resa till Sverige. Pojkarna återkommer ständigt till om att de hade det 

värre under deras resa till Sverige än i hemlandet. Barnen var på resande fot, ofta under en 

längre period och utan sina föräldrar, vilket fick barnen att känna sig ensamma, rädda och 

oroliga. En möjlig tolkning av att de ständigt återkommer till deras resa, är att de fruktar för 

att återvända tillbaka till de länder de passerade igenom då de upplevde traumatiska 

händelser. Länderna som ungdomarna nämner är bland annat Grekland och Italien.  

6.2.3 Kommunikation enligt ekologisk systemteori 

Anton från fokusgrupp 1 pratar under intervjun om svårigheten med att kommunicera med 

bland annat socialarsekreteraren och att detta ledde honom till att vilja lära sig det svenska 

språket. Enligt ekologisk systemteori stöter individer under livet på olika problem, s.k. 

stressorer som kommer emellan individen och omgivningen. Detta leder individen till att göra 

en förändring för att kunna komma förbi detta hinder (Payne, 2008:222).  

Resursen som Anton i detta fall använde sig utav benämns för, inom den ekologiska 

systemteorin, som självförmåga samt egenkontroll. Detta innebär att Anton, genom att lära sig 

det svenska språket, kunde komma förbi sin stressor genom att han tog kontroll över sitt liv 

och trodde på sig själv. Anton kunde därefter gå på möten hos sin socialsekreterare på egen 

hand. I detta fall, löste Anton sitt problem på egen hand. Hade Anton inte klarat av att lösa 

situationen på egen hand så hade det varit viktigt att socialarbetaren hjälper samt erbjuder 

Anton resurser för att han själv skall kunna komma förbi sitt hinder.  

6.3 Fortsatta kontakten 

Den fortsatta kontakten med Socialtjänsten har upplevts som varierande av respondenterna. 

En del av killarna är nöjda med sin fortsatta kontakt med Socialtjänsten medan vissa uttrycker 

besvikelse. Det som respondenterna enas om är att den hjälp dem får ser olika ut beroende på 

vilken socialsekreterare de har och hur bemötandet ser ut. Det framkommer att de flesta under 

sin kontakt med Socialtjänsten har bytt socialsekreterare ett antal gånger. Detta har av 
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ungdomarna upplevts som påfrestande då de ständigt måste upprepa sig för den nye 

socialsekreteraren. Ungdomarna uttrycker en känsla av besvikelse då det tagit lång tid för de 

att skapa ett förtroende för deras socialsekreterare och när förtroendet är skapat så träder en ny 

socialsekreterare in. Detta tar ungdomarna tillbaka till ruta ett och där förtroendet måste 

byggas upp om på nytt. Martin från fokusgrupp 1, berättar att han bytt socialsekreterare flera 

gånger och att han inte får chans att utveckla en relation med sin socialsekreterare. Andra 

ungdomar från samma fokusgrupp håller med Martin om hans uttalande.  I ungdomarnas 

utsagor kan vi se ett mönster där de lägger stor vikt vid att socialarbetaren skall engagera sig i 

relationsbygget.  

De flesta ungdomar från både fokusgrupper uppger under intervjun att de regelbundet träffar 

sina socialsekreterare, medan andra av respondenterna inte gör det. Dock är alla respondenter 

eniga om att den kontakt de har med sin socialsekreterare är tillräcklig.    

6.3.1 Analys av fortsatta kontakten  

Enligt Eide (2000) är det viktigt för barnets utveckling att skapa minst en förtroendefull 

relation med någon i dess omgivning. Detta för att denna person skall fungera som en 

ledsagare för barnet under tiden i det nya landet. En möjlig slutsats är att om en ungdom haft 

samma socialsekreterare under lång tid och de tillsammans skapat en god, ömsesidig relation 

och socialsekreteraren lämnar, kan bytet av socialsekreterare påverka ungdomen negativt. 

Eftersom kontinuiteten försvinner kan det bli svårt för ungdomen att utveckla förtroende för 

nya socialsekreterare. Man har som klient heller ingen möjlighet att påverka bytet, vilket kan 

leda till känslor av maktlöshet och känsla av att man bara är en bricka i systemet. 

En av ungdomarna, Adam från fokusgrupp nummer 2, som har bytt socialsekreterare berättar 

att kontakten med hans första socialsekreterare var bättre än med hans andra. Adam upplevde 

att den första socialsekreteraren var mer engagerad, lyssnade mer och var lyhörd till hans 

önskemål. Detta fick Adam att känna tillit för socialsekreteraren. Johan delar däremot inte 

Adams åsikt. Johan, från samma fokusgrupp är nöjd med sin socialsekreterare och uttrycker 

att han har fått den hjälp han har behövt. Johan väntar på att få en egen lägenhet. Martin, från 

fokusgrupp 1 som nu bor i egen lägenhet berättar att han inte hade ett behov av en 

socialsekreterare, men att han anser att det är bra att de finns för de ungdomar som behöver 

hjälp.  

Vi kan dra en parallell till studier som visar att socialarbetare har olika förhållningssätt till 

ungdomarna, men med samma mål, att skapa en förtroendefull relation med barnen. 
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Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund (2012:73) skriver om hur en del socialsekreterare 

uppger att man i möten undviker att tala med barnet om känsliga ämnen då man har en 

föreställning om att barnet inte vill blicka bakåt utan framåt i livet. Andra går dock in utan 

samma försiktighet och behandlar alla samtalsämnen för att lära känna barnet. Konsekvensen 

blir att om socialarbetaren är för försiktig, kommer barnet inte öppna upp sig och det blir då 

svårt att arbeta med eventuella trauman. Däremot leder en inbjudan om att tala om svåra 

upplevelser till att socialsekreteraren får en djupare insikt i barnets situation och kan lättare se 

de behov som barnet har.  

6.3.2 Hur mycket kontakt?  

För att få insyn i om insatsen som barnet tilldelats fungerar och barnet genom insatsen får 

sitt/sina behov tillgodosedda är det viktigt med regelbundna möten mellan socialsekreterare 

och barnet. I mötena skall socialsekreteraren undersöka bland annat om miljön som barnet 

vistas i är trygg, utvecklande och stimulerande (Socialstyrelsen 2012:63).  

Men hur mycket kontakt anser barnen att de behöver? När det gäller den fortsatta kontakten 

med socialsekreteraren så varierar antal möten beroende på socialsekreteraren och ungdomens 

behov av det. En del ungdomar uttrycker ett större behov än andra av att regelbundet vilja 

träffas med sin socialsekreterare. De flesta ungdomar från både fokusgrupper uppger under 

intervjun att de regelbundet träffar sina socialsekreterare, medan andra av respondenterna inte 

gör det. De ungdomar som uttrycker behovet av att träffas, uppger att de fått jaga sin 

socialsekreterare för att boka tid. Adam, från fokusgrupp 2 berättar att han varit nöjd med 

antal möten han haft med sin socialsekreterare men att han på sistone fått ringa och boka en 

tid, men att socialsekreteraren ofta avbokat deras möten: 

”Det var länge sedan jag träffade honom. Jag har bokat tid flera gånger, men det går inte. Han 

har avbokat flera gånger. ”(Adam, fokusgrupp 2) 

6.4 Boendeplacering 

Den dominerande uppfattningen hos ungdomarna gällande deras boendesituation handlar om 

ett missnöje. Ungdomarna uttrycker att de helst inte vill bo på ett PUT boende med ett andra 

killar då de upplever detta som påfrestande. Under intervjun framkommer det att ungdomarna 

från båda fokusgrupper har ett önskemål om att få bli familjehemsplacerade eller att de ska 

tilldelas en träningslägenhet där de kan utvecklas på egen hand. Respondenterna i fråga 
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uppger att de inte fått sina önskemål kring sina boendeplaceringar uppfyllda av sina 

respektive socialsekreterare. Under intervjuerna betonar samtliga ungdomar flera gånger 

vikten av att inkluderas i beslut om deras boendeplaceringar.  

Förklarningarna till varför de är missnöjda med sina boendeplaceringar är flera. Utöver att 

detta upplevs som påfrestande så upplever ungdomarna även att detta hämmar deras 

integration i samhället. En del av ungdomarna har därför önskemål kring att antingen bli 

familjehemsplacerade eller få förflyttas till egen träningslägenhet. Under intervjun med 

ungdomarna i fokusgrupp 2, framkommer det att en del av ungdomarna framfört en önskan 

om att få flytta till träningslägenhet till deras socialsekreterare. Detta önskemål menar 

ungdomarna att deras socialsekreterare har nekat, med motiveringen att de inte anser att 

ungdomen är redo. Simon från fokusgrupp 2 yttrar att han är missnöjd över att han inte får en 

rättvis chans att visa för socialsekreteraren att han klarar av att bo på egen hand. Även 

Jonathan, från samma fokusgrupp, delar Simons tankar om att han är missnöjd med boendet 

och vill flyttas.  

”Hon sa nej det går inte, du kan inte bestämma, det är chefen, du är barn liksom. Ja, jag sa jag 

är barn, men ni lyssnar inte på mig” (Jonathan, fokusgrupp 2) 

”Ja, så kan man bo i ett bättre boende. Alla boenden har max 15 ungdomar och det är 

katastrof att bo på ett boende där det bara är 15 afghaner. De flesta boenden har afghanska 

killar och man kan inte prata svenska, man pratar alltid vårt språk så det går inte att utvecklas 

i språket.” (Zlatan, fokusgrupp 2) 

6.4.1 Analys av boendeplacering 

Sedan den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2006, har ansvaret att tilldela ensamkommande 

barn ett boende flyttats från Migrationsverket till Socialtjänsten i den angivna kommunen. 

Socialtjänstens uppgift är att ge ensamkommande ungdomar en lämplig boendeplacering 

utifrån barnets behov. De flesta ungdomar placeras på PUT boende om det inte finns ett 

behov av annat stöd. Ungdomarna får bo kvar på sina respektive PUT-boenden fram tills de 

fyllt 21 år. Om socialsekreteraren anser att ungdomen är kapabel till att tillgodose sina egna 

behov så erbjuds ungdomen en träningslägenhet vid fyllda 18 år (Socialstyrelsen, 2013). 

Andra alternativa boendeplaceringar för ungdomen kan vara familjehem.  

Socialarbetarnas uppfattningar om vilket boende som är bäst för ett ensamkommande barn, 

framför allt de yngre, är familjehem. Uppfattningarna underbyggs med att man anser att ett 



35 
 

familjehem ger barnet ett mer individanpassat stöd och nära relationer. Socialarbetare lyfter 

fram både fördelar och nackdelar med ett gruppboende.  Ungdomarna får chans att umgås 

med jämnåriga med samma kulturella och språkliga förutsättningar men samtidigt försvåras 

integrationen in i det svenska samhället. Trots att man betonar viktheten av individanpassade 

insatser, visar studien att det i praktiken oftast är standardlösningar som används av 

socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn. Ett exempel på detta är att 

boendeplaceringarna ser olika ut från kommun till kommun, där vissa kommuner fokuserar på 

familjehem och andra på andra typer av boenden (Backlund, Eriksson, Von Greiff, Åkerlund 

2012). Studerar vi ungdomarnas utsagor parallellt med socialsekreterarnas, kan vi se ett 

tydligt mönster på att de delar tankar kring att familjehemsplacering anses vara det bästa 

alternativet. Vi måste ha i åtanke att det är viktigt för denna utsatta målgrupp att ha en 

kontinuerlig och stadig livsmiljö, vilket familjehemsplacering bidrar till. 

Enligt Eide (2000), behöver barn känna trygghet och stabilitet i sin miljö. Många söker sig 

därför till det de redan känner till, exempelvis till människor med samma bakgrund som en 

själv. Vår tolkning av ungdomarnas utsagor och forskning är att en placering på ett 

familjehem ger barnet stabilitet, men det finns en risk för att barnet känner utanförskap om 

barnet inte kan identifiera sig med familjen. Vi kan här lyfta fram frågan om identitet. Om 

ungdomen placeras i ett familjehem hos en svensk familj kan detta medföra en identitetskris 

för barnet, en s.k. ”kluven identitet”. En kluven identitet kan förklaras genom att barnet 

studerar den svenska familjens beteende för att sedan implementera det till sitt eget beteende 

för att passa in. Individen utformar en strategi för att vara som de andra, och trots att barnet 

trivs i Sverige, så känner han/hon inte sig bekväm med att vara sig själv. Barnet är ständigt 

kluven med att lista ut vem denne är: Är jag svensk eller afghan? (Wigg, 2012:115).   

6.4.2 Boende utifrån den ekologiska och socialekologiska systemteorin 

Klefbeck och Ogden (2003:44–46) talar om att alla barn utsetts för risker under sin uppväxt. 

Riskgraden kan både vara mindre eller mer allvarlig beroende på hur kraftig påverkningen är. 

De mindre allvarliga är exempelvis byte av skola, tillfällig separation från föräldrar, flytt etc. 

En permanent separation från föräldrar anses vara av den mer allvarliga graden. Miljön 

barnen befinner sig i samt deras egen bemästringsförmåga dvs. deras förmåga att hantera 

problem påverkar hur de klarar av motgångar. Motgång bidrar till att bemästringsförmågan 

ökar och den kan även uppvägas av skyddande förhållanden i barnets sociala nätverk.  
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Vår tolkning av ungdomarnas berättelser är att riskgraden av att flytta till ett gruppboende är 

av mer allvarlig art. Respondenterna uttrycker att det blir svårt för de att utvecklas och 

integreras in i det svenska samhället när de placeras i ett boende med deras egna landsmän. 

Risken är att de endast talar sitt egna modersmål vilket kan leda till svårigheter med att lära 

sig det svenska språket. Ungdomarna bor tillsammans med flera andra, vilket enligt dem är 

påfrestande. Denna miljö påverkar ungdomarnas förmåga att klara av motgångar negativt.  

Ett barn som tvingas fly till ett annat land möts av en främmande omgivning. Detta är, enligt 

ekologiska systemperspektivet, ett exempel på en stressor. Detta innebär att barnet förlorat sitt 

skal som består av familj, andra betydelsefulla relationer, platser och annat som är känt för 

barnet. Detta utvecklas till en ”ekologisk kris” för barnet och innebär att en sårbarhet uppstår 

hos barnet (Öquist, 2011:13). De resurser som kan erbjudas till barnet i denna situation är 

exempelvis att man som socialarbetare uppmuntrar barnet till att hålla kontakt med sin nära 

och kära i hemlandet.  

6.5 En bra socialsekreterare 

Vad är en bra socialsekreterare? Det är för ungdomarna svårt att enas kring vad som är en bra 

socialsekreterare då de har olika uppfattningar och upplevelser av sina socialsekreterare. 

Respondenterna är dock överens om vissa faktorer som gör en socialsekreterare till en ”bra” 

socialsekreterare. I båda fokusgrupper berättar ungdomarna att det är viktigt att 

socialsekreteraren möter deras behov och håller deras ord, dvs. när de lovar någonting så skall 

de hålla detta. Som nämnt innan, upplever alla ungdomarna inte att socialsekreterarna lyssnat 

på dem när de uttryckt en önskan om annan boendeplacering. En del ungdomar berättar att de 

anser deras socialsekreterare är bra då de berättar att de känner att socialsekreteraren genuint 

bryr sig om dem. Detta har socialsekreterarna, enligt ungdomarna påvisat för ungdomarna 

genom att engagera sig i deras vardag.  

Några tankar från fokusgrupperna kring en bra socialsekreterare: 

”Det är många grejer som, till exempel... någonting som de säger, de ska göra det. Om de inte 

kan göra det, de ska inte lova oss att ja det kommer att hända” (Anton, fokusgrupp 2) 

”De måste lyssna på oss och vi måste lyssna på dem. Om någon kille som vill flytta sig från 

detta boende till en lägenhet… De säger bara ni kan inte reglerna... Men man kan liksom 

prova på något sätt, ge oss en chans. ”(Jonathan, fokusgrupp 2) 
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Under intervjuerna upprepar respondenterna flera gånger att deras största önskan är att 

socialsekreteraren hjälper dem med att få hit sina familjer så att de kan bli återförenade. 

Ungdomarna berättar att de sagt detta till sina socialsekreterare, men att de inte får någon 

hjälp med det. De ungdomar som är över 18, uppger att det är ännu svårare för de att få hjälp 

med familjeåterförening då de fått höra att det största ansvaret ligger på de nu när de är 

myndiga. Ungdomar från båda fokusgrupper uppger att de önskar att mötena med deras 

socialsekreterare handlade mer om familjeåterförening än om deras eget mående. 

Respondenterna berättar att socialsekreterarna behöver förstå att anledningen till att de känner 

oro beror till största del på att deras familjer inte är här. Om socialsekreterarna fokuserar på 

att hitta en lösning till detta så kommer ungdomarnas psykiska hälsa att förbättras, menar 

ungdomarna. Familjen är både det viktigaste ämnet och även ett känsligt ämne att tala om för 

dessa barn. 

”Alltså jag vill att min familj ska komma hit liksom, men de lyssnade inte så mycket. De sa 

bara okej okej, sen till slut… glömde de det”.(Martin, fokusgrupp 1) 

6.5.1 Analys av en bra socialsekreterare 

En princip i FN:s Barnkonventionen handlar om att landet som barnet vistas i, måste göra vad 

landet kan för att spåra barnets föräldrar. Om barnet är asylsökande är det Migrationsverket 

som ansvarar för att anstränga sig till att söka efter barnets föräldrar (Socialstyrelsen 

2013:88). Efter att barnet har fått uppehållstillstånd så övertar socialnämnden ansvaret att 

söka efter barnets föräldrar förutsatt att barnet har en placering inom socialtjänsten 

(Socialstyrelsen 2013:41). Utgångspunkten för barn som blir placerat i ett hem av 

Socialtjänsten, är återförening med barnets föräldrar prioriterat så snart som placeringen 

upphört. Socialtjänsten skall under tiden som barnet är placerat i ett hem, uppmuntra och 

stötta barnet om barnet vill ha kontakt med sina anhöriga. Om barnets anhöriga inte befinner 

sig i Sverige kan Socialtjänsten erbjuda barnet att hålla kontakten med anhöriga med hjälp av 

kommunikationsmedel så som Internet (Socialstyrelsen 2013:90). Lundberg & Dahlquist 

(2012:70–73) visar i sin studie att det oftast är oklart för ensamkommande barn vem som har 

det yttersta ansvaret när det kommer till familjeåterförening.  

Trots riktlinjer från Socialstyrelsen kring familjeåterförening, så kan vi ur ungdomarnas 

utsagor konstatera att ungdomarna upplever att Socialtjänsten brister i sitt arbete kring 

familjeåterförening. De ungdomar som är över 18 år berättar att de anser att de har det svårare 

att få hit sin familj då socialarbetarna betonar att de är vuxna och skall kunna ta eget ansvar.   
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6.5.2 Konflikt mellan system enligt systemteorin 

Ungdomarna framställer en enhetlig bild av att socialsekreterare kan bli bättre i sitt arbete. 

Frågan är dock kan en socialarbetare ändra på sitt arbete? Det finns inom Socialtjänsten ett 

dilemma, en, enligt systemteorin, konflikt mellan olika system. Socialarbetarens relation med 

klienten bestäms uppifrån, av chefer, lagar och policys men även underifrån av förväntningar 

och krav inom klientgruppen.  

Det blir för socialarbetaren en utmaning att ”överleva” i ett sådant system där socialarbetaren 

hamnar emellan. En möjlig överlevnadsstrategi är att följa kraven uppifrån och på så sätt 

undvika att hamna i klientens kontrollsfär. Problemet med denna strategi är att socialarbetaren 

riskerar att bli betraktad som okänslig och svåråtkomlig av klienten. Socialarbetaren hamnar 

på gränslinjen mellan två system som båda har starka intressen (Öquist, 2011:23–24 & Payne, 

2008:212). Ett möjligt dilemma för socialarbetaren kan vara att inte kunna erbjuda 

ungdomarna samma stöd när ungdomarna blir 18 år på grund av de regler som Socialtjänsten 

uppsatt. Socialarbetaren blir kluven i arbetet då denne pendlar mellan att vilja hjälpa 

ungdomen att uppfylla sina önskemål och att vara lojal till de regler som är satta i 

lagstiftningen. 

7. Sammanfattning av Analys 

Den första kontakten med Socialtjänsten upplevs av ungdomarna som stressfyllt och de hade 

svårt för att urskilja Migrationsverket från Socialtjänst. Detta innebar för många av 

ungdomarna att de blev tillbakadragna i sina första möten då de var rädda för att bli 

hemskickade. Den första perioden i Sverige upplevde ungdomarna som svår, vilket ledde till 

att de fann det svårt att bygga ett förtroende för myndigheter som exempelvis socialtjänsten. 

Under den fortsatta kontakten, kunde ungdomarna succesivt utveckla ett förtroende för sina 

socialsekreterare. Däremot utsattes majoriteten av ungdomarna för byte av socialsekreterare, 

vilket resulterade i att ungdomarnas tillit för en ny socialsekreterare fick byggas upp på nytt. 

Konsekvensen av detta är att ungdomen kanske inte når de delmålen som socialsekreteraren 

fastställer tillsammans med ungdomen då ungdomen tvingas börja om på nytt. Det blir även 

svårt för bägge parter att utveckla en ömsesidig relation som behövs för att hjälpa ungdomen 

med dennes behov.  

Det som framkommer i ungdomarnas utsagor gällande den fortsatta kontakten är att de önskar 

att få mer tydlig information och hjälp kring familjeåterförening. Familjen framstår som den 
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viktigaste faktorn för ungdomarnas välmående. Ungdomarna talar även om att de önskar att 

bli mer delaktiga i besluten kring deras boendeplaceringar. Vid frågan av vad som 

ungdomarna anser är en bra socialsekreterare och vad som kan förbättras i arbetet gentemot 

ungdomarna betonas följande:  

- Socialsekreterare bör vara mer lyhörda till ungdomarnas önskemål 

- Socialsekreterare bör inte lova det de inte kan uppfylla 

- Socialsekreterare bör fokusera på att hjälpa ungdomen med boende och familjefrågor.  

8. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa ensamkommande pojkars upplevda relation med 

Socialtjänsten. Våra frågeställningar har bestått av följande:  

1. Hur upplever ensamkommande pojkar den första kontakten med Socialtjänsten som 

asylsökande? 

2. Hur upplever ensamkommande pojkar den fortsatta kontakten med Socialtjänsten? 

3. Vad är pojkarnas definition av en bra socialsekreterare? 

Under intervjuerna med våra deltagare, är det konstaterat att grunden för en lyckad relation 

med sin socialarbetare för ungdomarna, är att de behöver känna att de blir hörda och lyssnade 

på. Ungdomarna betonar under intervjuerna att det som är viktigast för de och deras 

välmående är tanken av att veta att deras familjer mår bra och att de snart kommer att bli 

återförenade. Andra viktiga faktorer som ungdomarna lyfter fram är att de vill få chansen till 

att få påverka beslut kring sina boendesituationer. Avslutningsvis definierar ungdomarna en 

”bra” socialsekreterare som en person som är lyhörd och som tar till sig ungdomarnas 

önskemål.  

Utifrån vårt resultat har vi kunnat hitta mönster i ungdomarnas utsagor som kunnat kopplas 

till systemteori samt den forskning som finns om ämnet. Den forskning som låg i linje med de 

resultat vi har fått är bland annat Eide (2000) som identifierat olika faser ensamkommande 

barn går igenom. Dessa faser har kunnat kopplas till barnens utsagor och fördjupat analysen. 

Forskning som bidragit till en större förståelse kring hur socialarbetare ser på 

ensamkommandes barn är studien av Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund (2012). 

Genom att jämföra ungdomarnas utsagor med Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlunds 

studie, har vi kunnat uppmärksamma en svårighet i arbetet med ensamkommande barn: 
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Socialarbetare har ofta svårt för att veta om man skall ha en viss distans till barnen eller 

komma de nära. Vi kan anta att detta leder till att socialarbetare arbetar olika, vilket märks hos 

ungdomarna också då de upplever att vissa socialsekreterare är bättre än andra.  

Vi anser det även finnas en barriär mellan socialsekreterare och ungdomarna där ungdomarna 

inte har fått tillräckligt med information kring hur socialtjänsten fungerar och att det finns 

regler socialsekreterare måste förhålla sig till i arbetet. Vi tror att det största problemet som 

finns mellan dessa två aktörer är brist på kunskap. Socialsekreterare behöver mer kunskap 

kring ensamkommande barns behov och ensamkommande barn behöver mer kunskap kring 

Socialtjänstens arbete och begränsningar. Efter vår studie har vi insett att ensamkommande 

barn har annorlunda förutsättningar än andra barn. Dessa barn har klarat av att ta sig till 

Sverige på egen hand och under resan fått uppleva traumatiska händelser som gjort dem 

starkare. Detta tror vi har även medfört att denna grupp har bättre förmåga att klara av 

motgångar än andra barn. Detta innebär dock inte att dessa barn inte skall få hjälp och stöd, 

men det är viktigt att tänka på att deras behov skiljer sig från andra barn.  Det är denna 

kunskap som vi tror är viktigt att ha när man arbetar med ensamkommande barn. En ungdom 

styrker vår hypotes:  

”Vi är inte vanliga ungdomar... vi har lyckats ta oss hit på egen hand så varför skulle vi inte 

kunna klara av att bo på egen hand?” (Zlatan, fokusgrupp 2) 

Sammanfattningsvis anser vi att vi har uppfyllt vårt syfte samt besvarat våra frågeställningar. 

Fokus i studien har varit att belysa barns perspektiv på sin situation då detta perspektiv endast 

existerar i liten skala i redan befintlig forskning. Vi har lyckats fånga barnens perspektiv då de 

har varit den primära källan till studien och deras upplevelser, tankar och åsikter kring det 

stöd de får, har lyfts fram. Vi har även, utöver våra frågeställningar, fått fram annan tänkvärd 

information om denna målgrupp, deras behov och deras erfarenheter av att vara 

ensamkommande barn.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har lett till en ökad kunskap om relationen mellan ensamkommande barn och 

Socialtjänst. Studien har förhoppningsvis även bidragit till att fylla ut den kunskapslucka som 

finns då nuvarande forskning inte har lagt stor vikt vid att undersöka detta ämne utifrån ett 

barncentrerat perspektiv. Förslag på fortsatt forskning inom området ensamkommande barn:  

- Att utföra forskning som fokuserar på en geografisk jämförelse. Exempelvis, att 

jämföra Sveriges ensamkommande barns upplevelser av Socialtjänst med de andra 

nordiska länderna. 

- Att utföra en studie som omfattar fler respondenter, då vår studie endast omfattade 8 

personer.  

- Att utföra intervjuer med Socialtjänst och personal på barnens PUT boenden och 

därmed kunna presentera flera perspektiv på samma ämne.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Våra namn är Sanela och Edina och kommer från Socialhögskolan i Helsingborg. Vi skriver 

för tillfället vårt examensarbete om hur ensamkommande ungdomar upplever den hjälp de 

får/fått från socialtjänsten. Detta gör vi genom att intervjua två grupper a 4-5 ungdomar. Vi 

vill tacka er för att ni vill delta i undersökningen.  

Vi vill påpeka att ni kommer förbli anonyma, dvs. era riktiga namn kommer inte att skrivas i 

uppsatsen. Deltagandet är frivilligt vilket innebär att ni kan avbryta ert deltagande när ni vill 

samt välja att inte svara på frågor som ni upplever som obekväma. Vi kommer ifall det är OK 

med er, att spela in intervjun för att vi på bästa sätt ska få med allt som sägs och kunna lyssna 

på er istället för att anteckna. Viktigt att veta är att det endast är vi två som kommer att lyssna 

på det inspelade materialet och materialet kommer bara att användas som underlag för vår 

uppsats. Om ni vill får ni när vi är klara med arbetet ta del av studien och läsa det som 

skrivits.  

 Värma upp genom namnrunda, ålder, land, hur gamla ungdomarna var när de kom och 

hur länge de varit i Sverige.  

Frågor 

1. Hur många av er har kontakt med Socialtjänsten? 

2. Kan ni beskriva första mötet med Socialtjänsten?  

3. Hur har den fortsatta kontakten varit? Bra/dålig? På vilket sätt? Varför var den 

bra/dålig? 

4. Vilka föreställningar hade ni om Socialtjänsten?  

5. Vad är, enligt er, en bra socialsekreterare? 

 


