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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna kvalitativa studie var att analysera hur socialarbetare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn praktiserar teorier och metoder utifrån lagar regler och 

förhållningssätt, samt att även ge en bild av vad de själva anser är viktigast i arbetet och mötet 

med dessa barn. Resultatet är baserat på 5 stycken djupintervjuer gjorda med socialarbetare 

som regelbundet möter ensamkommande flyktingbarn. Vidare gjordes även jämförelser med 

tidigare forskning. Resultatet visar att varken lagar, metoder eller teorier anses vara det 

viktigaste i mötet med dessa barn. Kunskapen om lagar och regler är eftertraktad men inte så 

mycket satsad på. Det viktigaste i arbetet och mötet med dessa barn är förhållningssättet och 

genom det främst att få barnen att känna sig trygga. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel kommer att presentera på vilka grunder denna studie baseras. Tillsammans med 

en bakgrundsbild över hur det har sett ut samt hur det ser ut nu för ensamkommande 

flyktingbarn presenteras tidigare forskning tillsammans med ett resonemang över ämnets 

relevans för vidare forskning. Vidare beskrivs studiens avgränsning närmare.   

 
Flyktingbarn 
 
”Jag har en framtid 
att ändra på 
Jag har en bättre dag 
som jag vill nå 
men inte kan få 
Jag har svåra känslor  
att stoppa på 
men det kan de inte förstå”  (Widerberg, 2004.s26). 
 
Runtom i världen finns nu uppskattningsvis 40 miljoner flyktingar och av dessa är ungefär 

hälften barn. Varje år är det flera hundra av dessa barn som utan vårdnadshavare kommer till 

Sverige (www.unhcr.se). Fekete (2007) som i sin forskning gällande olika tidsspann för hur 

lång tid flyktingar måste vistas på förläggningar och liknande, har även tagit upp olika länders 

bemötande av ensamkommande flyktingbarn. Där framkommer att 73% av alla 

ensamkommande flyktingbarn som blivit registrerade av UNHCR 2004 har kommit till något 

av länderna i Europa. Antalet barn registrerade var 12800 stycken. 

 

 

1.1 BAKGRUND 
 
Många barn i Sverige lider pga. bristande vård på olika sätt (Killén, 2003). Samtidigt är det 

många fler barn ute i världen som får uppleva större och långt grymmare trauman. Fattigdom, 

barnarbete, krig, politisk förföljelse, religiös förföljelse, tortyr osv. Många är anledningarna 

till att människor tvingas eller väljer att lämna sitt land och i många fall sin familj, eller bli 

skickad av sin familj. Är människan ett barn, så är denne extra sårbar (www.unhcr.se).  

 
Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare 
enligt den nationella lagstiftningen (www.bo.se). 
 

Oräkneliga barn från flera olika länder måste varje dag lämna sin trygghet av olika 

anledningar, och fly, till något land och en framtid som de inte vet något om. Väl där, i ett 
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annorlunda och nytt land, är det så mycket ett barn måste handskas med (Angel & Hjern, 

2004).  Det är nya människor, seder, lagar och regler och miljöer av olika slag. 

Förhoppningsvis har de turen att möta människor som vill de väl, som vill hjälpa och kan 

ställa upp att föra deras talan och även fungera som trygghet för barnen. Socialarbetare har en 

sådan roll.  

 
Under den senare delen av 1900-talet så började barnens rätt att uttryckas mer och mer. 

Barnen började mer och mer uppmärksammas som egna bestämmande individer, med rätt till 

en egen åsikt och att även uttrycka den.  

 

1989 stod FN´s arbete med en internationell konvention för barn färdig, barnkonventionen. 

Konventionen är baserad på de mänskliga rättigheterna utifrån ett barnperspektiv och 

innehåller fyra grundprinciper. Dessa handlar om att alla barn har samma rättigheter, deras 

bästa skall alltid beaktas vid beslut rörande dem. Vidare bygger den på att alla barn har rätten 

till ett liv och utveckling, samt att barnen har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad. Riksdagen i Sverige var bland de första att  ratificera konventionen 1990, vilket 

innebär att landet garanterar att de olika paragraferna i konventionen efterföljs. Konventionen 

är inte svensk lag, men bör finnas med i tolkningen av dessa. Även när nya lagar framarbetas 

eller  när äldre ändras skall hänsyn tas till barnkonventionen. Det finns även ett särskilt organ, 

FN:s kommitté för barnets rättigheter som vart femte år, utifrån rapporter som länderna 

lämnat, utvärderar och ger synpunkter på hur konventionen efterföljs (www.unicef.se).  

 

Sol, socialtjänstlagen ersatte 1982 en rad andra vårdlagar i Sverige. Socialtjänstlagen bygger 

på frivillighet och självbestämmande. Lagen baseras på tron att människor har en egen 

inbyggd förmåga att påverka sin situation. Från att socialtjänsten tidigare haft en mer 

kontrollerad och överordnad funktion är den numera inriktad på att ge hjälp och service 

(Norström & Thunved, 2005). Detta är en lag som de ensamma flyktingbarnen sannolikt 

kommer i kontakt med.  

 
Många socialtjänstkontor arbetar numer med ett utredningsinstrument kallat BBIC, vilket står 

för Barns behov i centrum. Detta är ytterligare ett led i att se till att belysa barnperspektivet 

inom det sociala arbetet. Att barnets bästa alltid skall beaktas är BBIC’s utgångspunkt 

(Dahlberg & Forssell, 2006) 
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1.2 PROBLEMFORMULERING OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
Ett land 
 
”Jag älskar ett land 
dit jag inte vill åka 
Där mormor finns 
Där morfar finns 
Där mer än halva mitt liv  
har funnits 
Jag längtar efter mitt land 
men vill inte åka dit” (Widerberg, 2004.s48). 
 
 
Flyktingar som väntar på permanent uppehållstillstånd känner ofta en blandning mellan hopp 

och förtvivlan (Angel & Hjern, 2004). Min personliga uppfattning är att när en socialarbetare 

träffar ensamkommande flyktingbarn är det mycket att tänka på och ta i beaktning. När en 

”civil” människa vill hjälpa någon annan så gör hon det helt på egen hand och utifrån sin egen 

förmåga. Hon bestämmer var, när, hur och vem hon vill hjälpa. När socialarbetare skall 

hjälpa, stödja och utföra ett arbete, så finns där lagar och förordningar att rätta sig efter. 

Socialarbetaren som arbetar med sig själv som verktyg men innanför ramar, som olika 

verksamheters egna uppsatta regler men även Sveriges lagar och regler.  

 

År 2006 instiftades en ny lag som ger delat ansvar mellan stat och kommun gällande 

ensamkommande flyktingbarn. Kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn och 

sörjer för deras omvårdande samt boende får en ersättning av staten. Migrationsverket utreder 

prövningen av asyl medan kommunen utreder deras boende och vilka behov de har gällande 

vård och omsorg. Vidare är det även kommunens ansvar att ta reda på om det finns släktingar 

i Sverige som barnet kan bo hos (www.migrationsverket.se). 

 

Tidigare forskning visar att socialarbetarna som ofta har en stor roll under den här perioden 

finner det frustrerande att utifrån sin roll veta hur de skall bemöta dessa barn ( Mitchell, 

2003). Kohli (2005), har i sin artikel The comfort of strangers: social work practice with 

unaccompanied asylum-seeking children and young people in the UK, gjort djupintervjuer 

med 29 st socialarbetare. Socialarbetarna berättar om att det är av allra största vikt att de är 

ärliga mot barnen, att de är tydliga med vad de gör och vill, för att de ska kunna ha en bra 

kontakt. Vidare beskrevs även ett svårt dilemma. Många av barnen behövde lång tid på sig för 
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att känna förtroende för dem, samtidigt var det väldigt svårt för socialarbetarna att 

upprätthålla en stabil kontakt efter en lång tid. 

 

Mycket av forskningen som gjorts i början på 2000-talet från Storbritannien visar att många 

av de social myndigheterna har misslyckats i sitt mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn. Efterforskningen visar att uppfattningen är att många socialarbetare uppträtt mer 

som ”vakter”, främst för att kolla ålder på barnen. Ekonomin är huvudorsaken till detta, då 

endast de barn under 18 år är garanterade att få särskild hjälp (Kohli, 2005). Vidare visar 

forskning från Storbritannien  att den långa handläggningstiden hos de olika myndigheterna 

kunde leda till att barn som hamnat utanför blev utvisade då de hunnit fylla 18 år innan deras 

”fall” uppmärksammades (Jones, 2001). 

 

Denna studie är tänkt att beskriva hur socialarbetare i Sverige ser på sitt uppdrag utifrån sin 

egen erfarenhet. Vidare även att utröna om socialarbetare anser att det är viktigt att arbeta 

efter teorier och metoder och i sådana fall vilka och på vilket sätt? Som socialarbetare i denna 

studie räknas alla som på något sätt arbetar med problemlösning i mänskliga relationer och 

social förändring. Just i detta fall är det dem som möter ensamkommande flyktingbarn i sitt 

arbete. Utbildningsnivåer och titlar spelar därmed mindre roll. Det är viktigt att 

socialarbetarnas åsikter och erfarenheter inom detta område lyfts fram, då det är ett 

högaktuellt ämne som vidareutvecklas hela tiden.  

 
 
1.3 SYFTE 
 
Studiens syfte är att analysera hur socialarbetare som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn praktiserar teorier och metoder utifrån lagar regler och förhållningssätt, samt att 

även ge en bild av vad de själva anser är viktigast i arbetet och mötet med dessa barn. 

 
 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet genererar följande frågeställningar: 
 

• Vad anser socialarbetare som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn, 

på ett eller annat sätt, är det viktigaste med deras arbete när det gäller bemötande och 

förhållningssätt? 
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• Hur tänker de och arbetar mer konkret för att uppnå sina mål utifrån personligt intresse 

och de redan uppsatta av verksamheten?  

• Vad är det för lagar och regler som socialarbetare med detta uppdrag kommer i 

kontakt med? Kan de på något sätt stödja sig mot dessa eller uppfattas lagar och regler 

som hinder i deras arbete? 

• Har socialarbetarnas uppdrag och verksamhet en förankring inom teori och metod. 

Hur arbetar de i sådana fall utifrån de/den? 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redovisas vilken metod som använts för att få svar på frågeställningarna samt 

för att få tillgång till att bearbeta materialet.  

 

 
2.1 METODVAL 
 
Studiens ansats baseras på den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden är fruktbar då 

det gäller att utforska människors individuella tankegångar och inställningar till olika 

frågeställningar. Tanken har hela tiden varit att avgränsa ett område för att beskriva processen 

som sker inom detta område utifrån respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar. 

Vidare skapar den kvalitativa ansatsen utrymme för en flexibilitet som kan utnyttjas för att 

omformulera frågor eller vidareutveckla resonemang. (Repstad, 1993). Kvale (1997) 

beskriver olika aspekter på en kvalitativ forskningsintervju vilket visar att en sådan kan gagna 

inte bara den som genomför studien men även att den som blir intervjuad kan se det som en 

positiv upplevelse vilket kan leda till nya insikter gällande arbetsrollen, värderingar etc. Ett 

axplock av andra aspekter som Kvale tar upp är Det specifika, vilket innebär att man får fram 

de personliga åsikterna och inte de allmänna. Vidare skrivs om Mening, som innefattar 

intervjuarens förståelse och tolkning av intervjun. Förändring förklarar att den erfarenhet 

intervjuaren samlar på sig leder till större förståelse och vidare perspektiv. Detta ger en bra 

bild och klargör, metodvalet anser jag.  

 
 
2.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING 
 
Urvalet var från början helt strategiskt, med en tanke bakom att utifrån syftet intervjua 

socialarbetare som  hade den mesta kontakten med de ensamkommande flyktingbarnen. 

Kommunen som jag innan visste hade mottagit ensamkommande flyktingbarn kontaktades på 

telefon och jag fick numret till samordnaren i den kommunen. Han blev intresserad och kunde 

även rekommendera ytterligare namn och förklara vilken befattning de hade. Ett par av dessa 

kontaktades då, även de på telefon. De upplystes om syftet med intervjuerna och jag skickade 

även ut e-mail som ytterligare förklarade syfte, och även intervjuguiden. Intervjuguiden, som 

också förklarades i e-mailet, har använts som en grund, men frågorna har genererat vidare 

frågeställningar vid intervjutillfällena.  
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På så sätt bestämdes 4 stycken intervjuer. Efter att studien påbörjats så utökades perspektivet 

kring syftet och några fler respondenter kontaktades genom snöbollsurval. Ett par personer 

som kontaktas på telefon och skulle återkomma gjorde aldrig det. Antalet respondenter 

slutade på 5 stycken. De som jag intervjuat är 2 stycken socialsekreterare som arbetar med 

utredning kring de ensamkommande barnen. Vidare är det 2 stycken personal från ett boende 

för ensamkommande flyktingbarn. Den 5:e är flyktingsamordnare för de ensamkommande 

flyktingbarnen. 

 

 

2.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Om det i en undersökning blir aktuellt 
att publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra, måste 
undersökningspersonerna godkänna att denna information lämnas. Att skydda 
undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande drag är ett 
viktigt inslag vid redovisning av intervjuer (Kvale, 1997. s. 109).  
 

Efter riktlinjer om principen om informerat samtyckte (Kvale, 1997), upplystes 

respondenterna vid första kontakt, över telefon, om den generella meningen med studien. 

Vidare informerades de även om konfidentialitet, samt även att de när som helst kunde välja 

att dra sig ur. De upplystes även om att det inspelade intervjumaterialet kommer att raders 

efter användande. 

 

Vid intervjutillfället informerades respondenterna åter igen om syftet med studien, samt 

konfidentialiteten. De upplystes även om att de skulle kontaktas ifall det blev aktuellt att 

använda citat, just för att eliminera feltolkningar så långt som möjligt. Vidare bör nämnas att 

respondenterna blev uppmanade att ta kontakt ifall de kände sig osäkra på något de sagt eller 

om de ville tillföra något ytterligare.   

 

 

2.4 STUDIENS RELIABILITET 
 
Studien är gjord med en kvalitativ ansats, vilket lämpar sig utmärkt då syftet är att avläsa 

socialarbetares personliga upplevelser. Dock lämpar sig studien, som har ett lågt antal 

respondenter, inte för en större generaliserbarhet (Repstad, 1993).  
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När det gäller reliabiliteten finns det några frågor som är bra att ställa sig som forskare vid 

granskningen av materialet. Finns det någon tanke om att respondenten döljer, förvränger 

eller överdriver något? Överdrivs något med tanke på att det kommer komma till kännedom 

för arbetskamrater, chefer eller liknande? Finns det någon forskningseffekt? Bemöter 

respondenten mig annorlunda än någon annan just för att den medverkar i en studie, blir 

inspelad, känner sig obekväm eller liknande?, för att den blev intervjuad på det ställe den 

blev?  Ställde forskaren ledande frågor eller läts informationen komma fram spontant? (Ibid). 

 

Samtliga av respondenterna blev intervjuade på deras respektive arbetsplats. För att minimera 

forskningseffekten skickades råmanus ut av tolkningarna av deras svar. Jag fick tillbaka två 

där respondenterna ville vidareutveckla sina respektive svar. Respondenterna tillade delar som 

jag sedan skrev in i texten och skickade tillbaka igen. Tanken med att bara skicka med deras 

egna svar var att inte bli influerad av någon annans svar.  

 

Halvorsen (1992) beskriver hur den definitionsmässiga validiteten kan brista på grund av att 

den operationella definitionen antingen kan leda till att mätområdet blir större eller mindre 

beroende på hur frågorna tolkas. För varje intervju som görs inläses mer förförståelse och  

kunskap om ämnet, vilket gör att alla intervjuer ser olika ut. 

 
 
2.5 GENOMFÖRANDE 
 
 Intervjuerna är, som tidigare beskrivits bokade genom telefonsamtal och e-mail. 

Tidpunkterna för intervjuerna har jag varit flexibel med så långt som det varit möjligt. Tanken 

med det var att få respondenterna att känna sig medverkande och uppskattade. Samtliga 

intervjuer är gjorda på respektive respondents arbetsplats och kan beskrivas som 

halvstrukturerade då intervjuguiden endast tagit upp övergripande frågor. Intervjuguiden har 

följts vid varje intervju även om varje intervju har gett vidare kunskap vilket lett till att till de 

sista intervjuerna har jag haft med mig några fler uttänkta frågor.  

 

Vid varje intervjutillfälle har jag återigen upplyst det som rör de etiska riktlinjerna. Detta har 

även varit en anledning att prata för att kunna slappna av lite grann under intervjun. Diktafon 

har använts vid samtliga intervjuer och jag har innan frågat om det varit okej. Vidare har jag 

informerat om att all inspelad data kommer att raderas när studien är genomförd. 

Respondenterna har även blivit lovade att bli kontaktade om direkt citat kommer att användas. 
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Detta efterfrågades särskilt av ett par av respondenterna. Annars har jag inte märkt någon 

ängslan inför att medverka i studien.  

 

Som beskrivits ovan så skickade jag ut intervjuguiden i förväg. Tanken var att respondenterna 

skulle få en inblick i hur jag tänkt mig. Detta var jag lite fundersam över just för att svaren 

kanske inte kommer spontant för en del då. Erfarenheten är nu att ingen av respondenterna 

hade läst igenom intervjuguiden innan intervjun, förutom en chef till ett par av de intervjuade. 

De flesta av respondenterna svarade väldigt utförligt och beskrivande på frågorna, medan ett 

par gav något kortare svar. Intervjuerna tog mellan 35 minuter och 75 min beroende på hur 

många sidospår vi gled in på, men även också på hur många följdfrågor som dök upp. Ett par 

av respondenterna visade även en otrolig entusiasm och glädje över att få prata om 

verksamheten där de jobbade. Efter varje intervju tillfrågades respondenterna om jag fick 

återkomma med fler frågor samt att de uppmanades kontakta mig om de kommer på något 

mer eller själva har frågor angående detta.  

 

2.6 ARBETE MED OCH BEARBETNING AV INTERVJUMATERIAL 
 
Alla intervjuer transkriberades i sin helhet för att jag på så sätt skulle kunna gå igenom dem 

för att hitta kärnan i deras olika teman. Temana som jag var ute efter baserades på syfte och 

frågeställning. Det färdiga transkriberade intervjumaterialet gick jag sedan igenom ett flertal 

gånger då jag märkte att jag tolkade vissa svar olika vid olika tillfällen.  

 

När sedan temana var klara så sammanställdes materialet under rubrikerna tema 1-4. Vid 

intervjutillfällena lovades respondenterna en kontakt med förfrågan om godkännande om citat 

skulle användas. Rena citat utelämnades då sammanställningen ändå gav en klar uppfattning 

om svaren.  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Här beskrivs de teoretiska perspektiv som används i analysen av intervjuerna. Det kommer 

även en kort inledning av de två under respektive titel som beskriver dess relevans för 

analysen. De båda teorierna utgår från dynamiska skeenden, där jag satt utgångspunkten till 

att den ena mer förklarar omgivningens betydelse och den andra den individuella påverkan.  

 

 

3.1 SYSTEMTEORI 
 
Systemteori belyser betydelsen av samhällets strukturer likväl som myndigheters eller 

organisationers strukturer. Ett sådant synsätt kan illustrera olika val och handlingar utifrån 

socialarbetares perspektiv. De olika tillämpningsteorierna inom systemteori påvisar arbete 

enligt teorin mer på individ- och gruppnivå (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

 

3.1.1 SYSTEMTEORINS INNEBÖRD 
 
System är en helhet som fungerar genom det ömsesidiga beroende som finns mellan delarna 

(Klefbeck & Ogden, 2003. s. 93). Systemteori kan belysa hur olika system såsom fysiska, 

biologiska och sociala fungerar. Alla människor är sociala varelser som beroende på hur 

omgivningen är formad, mår och beter sig på olika sätt. De är beroende av en helhet. Ändras 

något i omgivningen så ändras även förutsättningarna för individen samt individen själv. 

Systemteori har legat till grund för en rad olika teorier som praktiseras inom socialt arbete, 

såsom systemisk familjeterapi och det ekosystemiska synsättet (Klefbeck & Ogden, 2003.   

 

Delarna i systemteori är som beskrivits ovan beroende av varandra, för att konkretisera så är 

ett exempel: I systemteorin arbetar man dessutom med en hierarki av organisationsnivåer. 

Varje nivå är mer komplex än och bygger på den föregående, och varje nivå har egenskaper 

som man inte återfinner på lägre nivåer. Exempel på detta finner man i biologin, där 

organismen består av organ, som i sin tur bestå av vävnad och celler. En sådan hierarki av 

system är utgångspunkten för begreppet öppna system. Öppna system ingår som subsystem i 

ett övergripande system, till exempel individen som medlem av familjen, familjen som en del 

av närmiljön, och så vidare (Klefbeck & Ogden, 2003. s. 93). 
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3.1.2 OLIKA TILLÄMPNINGSTEORIER INOM SYSTEMTEORI 
 
Inom systemteori pratar man om olika sociala system med en inre eller yttre styrning, där de 

olika systemen är aktiva, organiserade och självreglerande. En inre styrning handlar om en 

sluten enhet där man genom ömsesidiga beslut kommer fram till det som krävs. Handlar det 

istället om en yttre styrning är det system utifrån som påverkar till en förändring. När det 

handlar om nya utmaningar är det oftast en kombination av inre och yttre styrning som 

tillämpas (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

Principen om ekvifinalitet handlar om att det finns många olika situationer/handlingar som 

påverkar hur man kommer fram till ett mål. När en elev får ett bra betyg kan det bero på den 

goda kvaliteten i undervisningen men även och eller elevens egna självstudier. Det handlar 

alltså om vilka val människor gör i olika situationer. När det gäller olika former av 

problemlösande beteenden kan mycket förklaras genom ekvifinalitet. Människor sätter upp 

olika mål, men vägen dit ter sig olika beroende på vilka val eller alternativ som presenteras. I 

en del situationer väljer de flesta individer likadant (att simma om de faller i vattnet) medan 

de andra kan göra olika bedömningar, baserade på egen kompetens (simma rygg- eller 

bröstsim) eller på andras reaktioner och val (Klefbeck & Ogden, 2003. s. 103). Ekvifinalitet 

inom socialt arbete ger flera och vidare perspektiv på problemlösning. Det minskar även 

risken för stämpling eller stigmatisering, vilket kan förklaras med att om man är ”en sådan”, 

kanske missbrukare, så finns bara en utväg. Det avhåller sig  alltså från ett deterministiskt 

tänkande som tex. orsak - verkan(Payne, 2002) 
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3.2 EMPOWERMENT  
 
Empowerment som teori kan förklara mycket om förhållandet mellan professionell utövare, i 

detta fall socialarbetare, och klient. Det kan även involvera metod och förhållningssätt vilket 

ytterligare belyser relevansen. I analysen kommer empowerment både att återges som teori 

och metod.  

 

 

3.2.1 EMPOWERMENT SOM BEGREPP 
 
Begreppet empowerment växte fram i Amerika under 1960- och 1970 talet. Det var främst i 

den sociala aktivistideologin, de sociala proteströrelserna och i de idéer om hjälp till 

självhjälp som begreppet myntades. Det latinska ordet potere som betyder ”att vara i stånd 

till” bildade grunden i begreppet. Begreppet ger associationer till egenskaper såsom stolthet, 

delaktighet, makt, kompetens, självstyre, egenkontroll etc. (Meeuwisse, Sunesson & swärd, 

2000).   

 

Empowerment är en teori som till stor del handlar om makt. Att ge makt samt att ta makt. 

Makt som handlar om självbestämmande, självförtroende, egenvärde,  att kunna ta beslut i 

frågor som rör ens liv, att själv kunna agera och utforma livet utifrån ens egna värderingar. 

För att nå dit så gäller det att personliga och sociala hinder dämpas och egenvärdet ökas. 

Människor ges makt från omgivningen. Formerna varierar, men det kan röra sig om olika 

verktyg i form av kunskaper, teorier, bekräftelse, stöttning och motivation. I en studie från 

1990-talet beskriver amerikanska socialarbetare deras uppfattningar om empowerment. Deras 

svar handlade mycket om kontroll över det egna livet, samt att se den egna makten och 

vidareutveckla den för att handla i olika situationer. Dessutom att i situationer med andra 

kunna stå för sina egna beslut (Payne, 2002). 

 

Payne (2002) tar upp och belyser de många olika aspekterna och teorier kring empowerment. 

Vidare beskriver Payne att Rees (1991) menar att makt skall ses som någonting som både kan 

befria och förtrycka. Den som utsätts för makt skall stå som förutsättning för hur man 

bedömer den. Förmågor och olika talanger kan skapa makt och ansvar hos en individ. Detta i 

sin tur kan leda till att frambringa fina utsikter för befriande erfarenheter. ”Enligt Rees är det 

grundläggande målet med empowerment social rättvisa, ökad trygghet för människorna och 
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större politisk och social jämlikhet via ömsesidigt stöd och kollektivt lärande, något som görs 

genom att man steg för steg närmar sig mer generella mål” (Payne, 2002. s. 356). 

 

 

3.2.2 FÖRETRÄDARSKAP 
 
Payne (2002, s365) skriver att ”Företrädarskap utgör en aspekt av empowerment”. Det har 

diskuterats kring begreppen empowerment och företrädarskap om vad som är vad. Payne 

beskriver att tidigare hjälptes klienterna att söka rätt i lagar och hitta vad den enskilde klienten 

hade rätt att få eller söka bidrag för. Uppbringade klienten ett slags  bidrag, så tittades det 

noggrant på om det fanns flera insatser eller bidrag som klienten hade rätt till. Socialarbetaren 

gjorde det alltså som en hjälp åt klienten. Senare har företrädarskap växt fram till att innefatta 

olika hjälpinsatser som ger klienter stöd i deras egna strävande till en tillfredställande 

livssituation. En slags motiverande hjälp till självhjälp (Payne ,2002). 

 

 
3.2.3 EMPOWERMENT INOM SOCIALT ARBETE 
 
Empowerment betraktas som ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt sätter klientens 

integritet i fokus. Som socialarbetare gäller det att se vilket behov klienterna har när det gäller 

deras inflytande och självbestämmande. Utifrån dessa ger socialarbetaren uppmuntran och 

stöd för att ge klienten tilltro att själv våga att ta initiativ och delta aktivt i samhället. 

Socialarbetarna tar önskemålen på allvar och lyssnar på klienternas behov. Vidare kan 

socialarbetaren arbeta med att minimera hinder för klienten, vilka kan tex. vara, för att nämna 

några, brist på tilltro till sig själv, språkliga hinder eller tekniska som gör det svårt att finna sin 

egen plats i samhället. Det finns även andra vägar för socialarbetare att gå för att påverka 

individers levnadssituation genom empowerment. På gruppnivå kan kunskap insupas genom 

samarbete med ideella organisationer, lokala utvecklingsgrupper och liknande. På ett mer 

samhälleligt plan kan socialarbetare engagera sig politiskt, skapa debatt och på så sätt arbeta 

med de av samhället uppsatta strukturella hindren (Meeuwisse, Sunesson & swärd, 2000).   

 

För att konkretisera hur det kan se ut från klientens perspektiv kan empowerment eller bristen 

på förklaras som Aujoulat, Luminet & Deccache (2007) presenterade i deras studie The 

Perspective of Patients on Their Experience of Powerlessness. Där intervjuades 40 personer 

med olika kroniska sjukdomar. Slutsatsen var ändå densamma för dessa personer. De kände 
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det som om deras identitet var rubbad, de visste inte riktigt vem de var eller hur de skulle hitta 

tillbaka till sin egen identitet. Det som ändå gjorde att livssituationen upplevdes bättre var när 

personerna hade förstått sin situation och visste bättre hur de skulle arbeta med sig själva och 

sin omgivning. Detta tillsammans med bekräftelse och uppmuntran från andra under tiden var 

det mest utmärkande gemensamma förklaringarna hos dessa personer. 

 

 

4 REDOVISNING AV INTERVJUERNA 
 

Först kommer en kort presentation av respondenterna samt deras ålder och  befattning. Sedan 

följer en kategorisering utifrån 4 olika teman som kan utläsas från intervjuerna. Detta för att 

få en klar överblick av intresseområdena utifrån syftet med studien. Samtliga personliga 

uppgifter är fingerade. Barnen som beskrivs är i åldrarna från 14 – 18 år och kan kallas 

ungdomar. Jag har valt att konsekvent skriva barn för att de enligt lag är barn då de är under 

18 år.  

 

 

4.1 PRESENTATION 
 

Lars Haglöf är 42 år, boende i större stad och arbetar som behandlingsassistent på boendet 

Nygården. Lars har en lägre tids erfarenhet av att jobba med ungdomar i utsatta situationer, 

men har ingen specifik utbildning.  

 

Karin Kindberg är 40 år, även hon boende i större stad och arbetar som behandlingsassistent 

på boendet Nygården. Karin har en tvåårig KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) i 

humanistiskt behandlingsarbete och är alltså behandlingsassistent.  

 

Daniel Karlsson är 32 år, boende utanför större stad och arbetar i större stad som samordnare 

för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Daniel är även integrationshandläggare för 

dessa barn. Daniel har tidigare arbetat på migrationsverket och även som 

integrationshandläggare för familjer och andra vuxna.  

 

Samira Clements är 24 år, bor och arbetar i större stad som socialsekreterare på 

placeringsgruppen (familjehem), barn och familjesektionen. Samira är utbildad socionom och 
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har arbetat på den här avdelningen i ca 4 månader. Tidigare har hon arbetat med 

försörjningsstöd ett par år.  

 

Pia Stenberg 35 år, bor och arbetar i mindre stad som socialsekreterare med inriktning mot 

ensamkommande flyktingbarn. Pia tillhör Barn och Ungdomssektionen, vilken i sin tur ligger 

under IFO, Individ och Familjeomsorgen. Vidare är Pia utbildad socionom och har några års 

erfarenhet inom yrket. 

 
 
4.2 TEMA 1. VERKSAMHETSUPPDRAG 
 
Här presenteras respondenternas verksamhetsuppdrag för att visa hur deras arbete rent konkret 

går till runt de ensamkommande flyktingbarnen. Vidare kan resultatet enklare utläsas och 

bättre förstås om arbetet presenteras från grunden.  

 

Daniel berättar att hans uppgift som samordnare i större stad för de ensamkommande 

flyktingbarnen är att ordna mottagandet för barnen från det att de vet att barnet ska komma. 

Kontakten förmedlas då genom migrationsverket. Daniels uppgift blir först att samla in så 

mycket information han kan gällande barnet. Det handlar om vart han/hon vistas för tillfället, 

hur barnet har det med språk, mående, hälsa, fritidsintressen osv. Det viktigaste berättar 

Daniel, är att få veta hur barnets hälsotillstånd är. Alla asylsökande skall så fort som möjligt 

genomgå en hälsoundersökning. Har det inte gjorts tidigare så bokar Daniel tid på 

vårdcentralen. Efter den första kontakten, planeras att barnet skall komma till kommunen och 

det nya boendet inom de närmaste 2 veckorna. Det blir då upp till Daniel att ordna med resa 

(oftast flyg, så det inte blir några byten och barnet kan komma vilse), kontakta boende, 

socialförvaltning, skolförvaltning och gode män. Det är även Daniels uppgift att hålla 

samarbetet uppe mellan dessa förvaltningar och se till att de träffas regelbundet.  

 

Som integrationshandläggare spelar Daniel en vidare roll i barnens liv. Inom 3 veckor efter 

det att barnet kommit kallar Daniel även kontaktpersonal från boendet, god man och 

socialsekreterare. Då träffas alla och tillsammans upprättar de en introduktionsplan, där de 

sätter upp kommande mål, pratar om tidigare fritidsintressen och om det finns möjlighet att 

återuppta tex. någon sport. Risken finns att barnet inte kommer att få PUT, permanent 

uppehållstillstånd, vilket gör att mer samhälleliga mål utelämnas vid första mötet.  
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På boendet, som är ett HVB-hem, ett hem för vård och boende för pojkar, där Karin arbetar så 

är målet med hennes arbete att skapa en så trygg, bra och hemmaliknande miljö som möjligt. 

Detta görs enligt Karin genom att vara lyhörd för vad som händer med pojkarna och att 

resonera kring de olika svårigheter som kan uppstå då någon ska integreras i en ny miljö, samt 

att stödja pojkarna där de befinner sig i sina asylprocesser. Språket är en viktig faktor som 

spelar en stor roll. Det gäller att hela tiden motivera och på olika sätt kommunicera för att 

hålla igång och vidareutveckla språket. Vidare är det viktigt, anser Karin, att vara en bra 

vuxen förebild som står för trygghet, respekt och tolerans och att lära dem förstå det svenska 

samhället. och det samanhang de hamnat i här. 

 

Lars arbetar även han på Nygården tillsammans med Karin. Han beskriver målet med sitt 

arbete på ett liknande sätt. Integration är en viktig aspekt att belysa. Det är väldigt viktigt att 

hela tiden prata om hur saker och ting fungerar i det svenska samhället. Ofta kan det vara en 

stor skillnad mot vad barnen är vana vid. Lars beskriver personalen på Nygården som 

extraföräldrar som finns där för barnen i hemmet, efter skolan, som strävar efter att skapa 

trygghet åt pojkarna. De motiverar skolarbete, fritidsintressen, språklig utveckling etc. 

Arbetsrollen är mycket varierande enligt Lars.  

 

Som socialsekreterare är Samiras uppdrag att först träffa barnen när en introduktionsplan 

tillsammans med flyktingsamordnaren upprättas. Hennes roll är sedan att se till att barnens 

behov enligt SoL, socialtjänstlagen, uppfylls. Skulle det vara något problem på boendet i 

kommunen är det Samira som utreder om det är aktuellt med andra stödinsatser, såsom 

specifik vård. När barnen fått PUT, så tillsätter Samira en särskild förordnad vårdnadshavare 

om inte barnen fyllt 18 år. Vidare utreder hon deras behov och framtida boende. Beroende på 

olika omständigheter avgörs det om barnen skall bo kvar på Nygården eller flytta till ett 

familjehem när det fått PUT. Samira har endast  arbetat med detta i ca 4 månader, och inte 

hunnit få erfarenheter av så många som fått PUT, även om det är då hennes huvudsakliga 

uppgifter kommer att utspelas. Just nu finns inga tydliga riktlinjer för arbetet. Samira kan 

ännu inte heller förklara helt vad hennes arbete går ut på, då hon inte vet riktigt själv.      

 

Pia har fortfarande kontakt med andra barn och ungdomar förutom de ensamkommande 

flyktingbarnen, då de ”hängt med” sedan hon bytte tjänst. Hon kommer senare att endast ägna 

sig åt de ensamkommande flyktingbarnen. Hennes uppdrag är att utreda alla ensamkommande 

flyktingbarn som kommer till kommunen, främst om boendet i mindre stad är lämpligt. Sedan 
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kommer hon att ha uppföljning med barnen runt varannan månad, för att se hur det fungerar 

med boendet osv. samt att se om det finns behov av andra insatser. Hon är inte säker ännu hur 

det tidsperspektivet verkar, men det får visa sig. Arbetet är ännu mycket nytt.  

 
 
4.3 TEMA 2. RESPONDENTERNAS EGEN UPPFATTNING OM VAD SOM ÄR DET 
VIKTIGASTE I ARBETET UTIFRÅN PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
OCH EGNA TANKAR 
 
Daniel berättar om att förhållningssättet till barnen är bland det viktigaste. Genom att fokusera 

på det positiva så förstärker man barnens självkänsla. Det gäller att titta på vad de redan kan, 

vad de har med sig, vad som är bra och sedan fortsätta att vidareutveckla och arbeta med det. 

Man skall inte tycka synd om och fokusera på det negativa säger Daniel. Hjälper man till för 

mycket så tar man kraft istället för att ge kraft beskriver han. Individer växer när de får göra 

sådant de själva klarar av.  Det är otroligt viktigt att inte ge olika signaler till barnen då det 

kan leda till missförstånd och brist på vidare tillit. Där spelar samverkan en stor roll. Drar 

olika förvaltningar och myndigheter åt samma håll och delar samma värderingar blir det 

betydligt bättre än om någon säger något annat än någon annan. Ingen kan göra allt på egen 

hand, det är viktigt med samarbete och att bygga vidare på det som är positivt med det. Vidare 

beskriver Daniel vikten av att upprätthålla ett förtroende, att alltid hålla vad man lovar och att 

tänka på vad man säger. Det gäller att genom äkthet visa att man bryr sig. 

 

På Nygården anser Karin att det viktigaste i hennes arbete är att våga vara nära men också att 

kunna sätta gränser när det behövs. Man har i personalgruppen också diskuterat fram  

gemensamma förhållningssätt som grund för olika beslut, betonar hon särskilt. Hon anser 

även att det är viktigt att hjälpa barnen att förstå det svenska samhället eftersom förståelse 

skapar trygghet. Hon belyser att det är viktigt att prata och hela tiden föra resonemang. 

Berätta om saker som inte är okej, men även saker som är det och att skapa större förståelse 

genom att förklara varför det är så i Sverige. Ett par exempel kan vara att förklara varför tjejer 

går i kort kjol på varma sommardagar, att det inte är okej att håna homosexuella människor 

eller att köpa ut cigaretter, något som dessutom är olagligt till en minderårig fortsätter Karin. 

Vidare pratar Karin om att vara flexibel i sitt bemötande och  att även om man utgår från 

uppsatta regler skall man kunna utifrån individuella orsaker kunna tänja på det som tidigare 

bestämts. Att tex. vid speciella tillfällen kunna låta pojkarna få vara ute lite senare än den 

utsatta tiden. 
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Relationens olika delar beskriver Lars som viktig i hans arbete. Att det finns en äkthet i 

kontakten. Att pojkarna vågar fråga och säga det de vill. Lars tycker att det är viktigt att han 

kan se och möta de olika barnens behov och på så sätt ge dem en slags trygghet. En av de 

viktigaste bitarna är att finnas till hands. Extraförälder har Lars beskrivit sin arbetsroll som.  

Man är där för barnens skull och efter att man uppnått ett visst förtroende i kontakten kanske 

barnens behov visar sig mer konkret. I arbetsrollen anser han att det är viktigt, för honom 

personligen, att hålla nyfikenheten öppen. Att skapa relationer genom glädje och nyfikenhet. 

Förhållningssättet är inget Lars reflekterar över så, utan försöker hela tiden se till pojkarnas 

olika personligheter och möta dem där de är.  

 

Samira anser att i jobbet som socialsekreterare är det viktigaste att ge barnen trygghet. De har 

ofta varit med om hemska situationer och befinner sig i väldigt utsatta positioner. Det gäller 

att tänka framåt, och att se till att barnen får så bra familjehem som möjligt. Samira betonar 

också vikten av att barnen integreras i samhället och så fort som möjligt lär sig det svenska 

språket. Det är svårt att förklara det viktigaste, tycker Samira då hon inte själv vet ännu vad 

arbetet kommer att leda till. En tanke är att det är viktigt att alla samverkande parter delar 

förhållningssätt. Gentemot barnen säger hon att tydlighet är viktigt. 

 

Att lyckas med att fånga in barnens behov samt att se till att barnens tillvaro blir så bra som 

möjligt när de är här anser Pia är det viktigaste i hennes arbete som socialsekreterare. Det 

gäller att förstå att man inte kan ta bort all den smärta som barnen känner, men Pia anser att 

det är viktigt att förstå att om man kan lindra den så är det bra. Det gäller även att våga stå 

kvar, vad man än får höra. Att visa att man finns där, dela deras smärta, men även deras 

glädje. Pia berättar också att eftersom hennes arbete är relativt nytt så är det ett pågående 

arbete hela tiden med att lära sig hur man förhåller sig i olika situationer 

 

 

4.4 TEMA 3. HUR FÖRHÅLLER SIG SOCIALARBETARNA TILL LAGAR OCH 
REGLER? STÖTTAR DE ELLER BEGRÄNSAR?  
 
Daniel beskriver att arbetet är väldigt komplext utifrån att det finns så många lagar. De lagar 

som mest figurerar i arbetet är SoL. Den lagen hör inte till Daniels arbete, men berör hans 

arbete indirekt för att den handlar om barnens behov och vad de har rätt till. Ett exempel kan 

vara att om han vet att barnet har rätt till något som inte är tillgodosett kan han påvisa att det 

står i lagen. Det gäller även för sjukvården. Daniel berättar att det har hänt att barnen nekats 
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vård, men då har han påpekat att de har precis samma rätt till den som andra barn med svenskt 

medborgarskap eller PUT.   

 

De regler som personalen främst är berörda av på Nygården, är de som de själva satt upp. Det 

är en trygghet och ett stöd för både boende och personal att luta sig på, även om det gäller att 

vara flexibel. Annars är det Sveriges rikes lagar man följer och den lag som känns mest 

aktuell är sekretesslagen vad gäller själva arbetet. Ett exempel kan vara att man berättar att det 

enligt lag är förbjudet att aga barn. Lagarna belyser vår kultur. Ibland gäller det att tänka till 

vad man berättar för andra utifrån sekretessen, men Karin ser den inte som någon 

begränsning.  

 

Lars beskriver att det i den dagliga verksamheten inte behövs några direkta kunskaper om 

lagar. Kanske skulle en viss kunskap om lagarna hjälpa honom att ge substans till svaren i 

frågor gällande asylprocessen. Han menar att kanske skulle han kunna förmedla en trygghet 

för barnen om han kunde svara på deras funderingar gällande asylprocessen utifrån lagar. Lars 

uttrycker en önskan om lite mer kunskap när det gäller lagar och regler. I arbetet har fokus 

mest legat på att möta barnen, det har inte varit aktuellt med några frågor gällande lagar. 

Vidare nämner Lars en önskan om att samhället skulle varit mer förberett när det gäller 

uppbyggnaden av verksamheten och mottagandet av barnen i stort. Sekretessen ser inte Lars 

som ett hinder i arbetet men beskriver att det kan finnas en osäkerhet kring detta ibland när 

det gäller vad och hur mycket de kan säga. 

 

Samiras arbete är styrt utifrån SoL. Hon är tydlig med att berätta att det är en lag som bygger 

på frivillighet. Barnen är således ”frivilligt” placerade på Nygården eller i ett familjehem, om 

det inte blir aktuellt med någon sorts tvångsåtgärd. Samira har ännu inte varit med om att 

något barn tvångsomhändertagits. Som socialsekreterare har Samira en skyldighet att utreda 

om hon får reda på något som strider mot barnets bästa. Där kan det ibland bli ett problem då 

hon möter andra förvaltningar eller myndigheter som i sin tur sedan inte är beredda att stå för 

det de sagt, men Samira enligt lag måste utreda. I sitt arbete tänker hon själv mycket på 

sekretessen och kan ibland bli osäker på hur mycket hon kan säga. Vid möten som berör alla 

inblandade anser Samira att det är viktigt att man kan prata öppet.  

 

Pia som även hon arbetar efter SoL:s ramar beskriver lagen som väldigt bred. Den innefattar 

förutsättningarna för att utföra arbetet, men den berättar inte hur man bedömer i enskilda 
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ärenden. Då kan man inte stödja sig på lagen. Vidare berättar Pia att det är SoL som styr 

hennes utredning men sedan finns det även andra lagar som styr flyktingar i asylprocessen. 

Pia försöker även att utgå ifrån och följa det som står i barnkonventionen. Sekretessen ser inte 

hon som något hinder. Är Pia osäker frågar hon den det berör och vid ett godkännande kan 

hon föra det hon vill vidare. En motsättning som Pia tänkt på, men inte blivit berörd av är att 

om ett barn inte fått PUT men hinner fylla 18 år, blir barnet myndig och betraktad som vuxen. 

Det kan leda till stora kontraster då  personen kan bli flyttad från boendet som har personal 

dygnet runt till en flyktingmottagning med andra vuxna där han kan komma att få dela 

lägenhet med någon eller några andra helt okända människor.  

 

 

4.5 TEMA 4. ARBETAR DU EFTER NÅGON SÄRSKILD TEORI ELLER METOD?  
 
Som samordnare arbetar Daniel efter empowerment i någon form, beskriver han. Att se det 

positiva som finns och att plocka fram det och jobba vidare med det. Hela tiden är det viktigt 

att ha i åtanke att inte hjälpa för att stjälpa, utan det gäller att ta fram det varje individ kan 

klara själv. Det är mycket de klarar själva om man bara stöttar.  

 

Karin berättar att det inte finns någon uttalad, namngiven teori eller metod att jobba efter på 

Nygården. Däremot tycker hon  att arbetsgruppens arbete präglas  av respekt för varandra och 

varandras olikheter. Att man försöker skapa samförståndslösningar på problem och att man 

gör ungdomarna delaktiga och låter dem växa i sitt ansvarstagande. Karin anser dock att hon 

jobbar efter humanismens grundtankar i allt hon gör, vilket hon beskriver som att hon ser till 

och tror på varje individs unika förmåga att ta sig fram, klara av och ta sig igenom 

svårigheter. Vidare beskriver Karin att hon försöker hjälpa pojkarna på boendet att se till sina 

egna förmågor, att de är resursstarka, att de har verktyg för att klara av att skapa sig ett bra liv. 

Hon betonar att metoden inte är uttalad på boendet, men enligt resonemang av och med 

personalen så tycker hon att dessa tankar finns med i det arbete som utförs i verksamheten. 

Hon tolkar det så.  

 

Lars  följer ingen specifik teori eller metod utan drivs av nyfikenhet. Han försöker att möta 

barnen som en vuxen som lyssnar och ibland måste säga nej. Det blir som ett sorts 

föräldraskap.  
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Samira arbetar efter en utredningsmetod som heter BBIC – Barns Behov i Centrum. Det är ett 

utredningsinstrument som hjälper henne att fråga de frågor som är av betydelse i en utredning.  

 

I mindre stad där Pia arbetar är det bestämt att barn- och ungdomssektionen skall jobba efter 

systemteori. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete inom det. Det handlar mycket om vad 

barnen har för nätverk. Dessa barn som Pia arbetar med har inte med sig det naturliga 

nätverket, så det gäller att tänka vidare och öppnare om resurser och nätverk. Det är så pass 

nytt ännu för Pia så det står inte helt klart hur det kommer att avspegla sig i verksamheten.  

 
 
5 ANALYS 
 
Här kommer analysen introduceras och beskrivas utifrån det empiriska materialet. Analysen 

gjordes utifrån ”ad hoc”, vilken är en metod som inbegriper olika analystekniker, för att hitta 

en mening. Det kan innebära att, som i det här fallet att forskaren går tillbaka till det 

insamlade materialet i flera omgångar för att leta information eller göra djupare tolkningar 

(Kvale, 1997). Analysen presenteras och belyses med utgångspunkt i de teoretiska 

perspektiven. Teoriernas uppgifter varvas mellan att ha en förklarande uppgift och en mer 

bekräftande roll. 

 

Inom ramen för socialarbetarnas verksamhetsuppdrag handlar det både om att möta de 

ensamkommande flyktingbarnen men även att se till att samverkan mellan olika instanser 

fungerar relativt friktionsfritt för att underlätta för alla inblandade parter. Systemteorin 

förklarar sådan här samverkan genom något som kallas öppna och slutna system. I ett öppet 

system hjälps man åt och information kan spridas fritt mellan olika instanser. Det finns en 

öppenhet som tillåter nya influenser och idéer, vilket även kan leda till en vidare utveckling. 

Sluts istället systemen, och gränserna mellan instanserna blir rigida så finns risken att de olika 

instanserna utvecklar egna strategier som inte överensstämmer med vad som tidigare sagts 

(Klefbeck & Ogden, 2003). Detta styrks av Daniels uttalande där han säger hur viktigt det är 

med öppenhet mellan samverkansparterna. Även om det endast är socialsekreterarna i det här 

fallet som kan räknas till myndighetsutövande så är grundtankarna ungefär detsamma i de 

olika verksamhetsuppdragen. Det gäller att se till barnens behov och så långt som möjligt låta 

dem själva påverka framtiden. Alla respondenter spelar roll i barnens liv utifrån deras 

yrkesroll på så sätt att de kan stödja, uppmuntra , uppfostra och vara vuxna förebilder. 
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Trygghet samt integration är två nyckelord i samband med verksamhetsuppdragen för de olika 

respondenterna. Alla beskriver att det är viktigt att de utifrån sin position får barnen att känna 

sig trygga. Som personal på boendet görs detta genom att, som både Lars och Karin beskriver, 

att hela tiden kommunicera. Många gånger får de ta hjälp av tecken, händer, fötter eller 

liknande då de inte alltid talar samma språk från början. Daniel förmedlar trygghet på ett 

annat sätt, mera genom samordning än personlig kontakt. Han ser till att det som behöver vara 

ordnat när barnen kommer är ordnat. Det handlar först om resan hit, en god man, plats på 

boendet och kontakt med skol- och socialförvaltning. Socialsekreterarna har det lagbundet att 

se till barnens behov. Deras första uppgift är att utreda boendesituationen. Klefbeck & Ogden 

(2003). s.109 beskriver hur den systemteoretiska teorin bör tolkas i praktiken. Bra åtgärder 

bör enligt vår bedömning ha ett rationellt, ett pragmatiskt och ett existentialistiskt drag. Med 

det menas att man skall visa respekt för individens livssyn och utifrån den presentera åtgärder 

som engagerar och motiverar individen. Vidare skall åtgärderna vara förankrade i teori men 

också tilltala socialarbetarna som jobbar med det. 

 

Integration är som nämnts ovan det andra nyckelordet. Det är viktigt att barnen så fort som 

möjligt lär sig språket så att de lättare kan delta i samhällslivet. För socialarbetarna gäller det 

att hålla igång resonemangen, hela tiden förklara och berätta hur saker fungerar i det svenska 

samhället. Att motivera fritidsintressen och skolarbete är också en viktig bit. Detta kan 

förklaras inom ramen för empowerment där det gäller att se individers behov och stärka deras 

självkänsla för att de sedan själva skall kunna se sina förutsättningar (Meeuwisse, Sunesson & 

swärd, 2000).   

 

Inställningen till mötet med barnen beskriver flertalet av respondenterna som något av de 

viktigaste. Att möta barnen där de är, ge dem motivation att utifrån vad de kan och kommer 

att lära sig. Inte minst vad det gäller språket. Kommunikation och då främst språket öppnar 

många dörrar. Det är genom en äkthet i bemötandet och tydlighet som barnen kommer att 

känna förtroende för socialarbetaren. Samt även att inte lova något som man senare inte kan 

hålla. Klefbeck & Ogden. (2003). s. 277 hänvisar till Rapaport ’s (1981, 1987) förklaring av 

empowerment där det beskrivs att Rapaport hävdar att det är socialarbetarens/behandlarens 

uppgift att utforska verkligheten tillsammans med människorna, för att därigenom få varje 

enskild människa att ta större ansvar.  
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Som socialarbetare som möter ensamkommande flyktingbarn gäller det att  vara medveten om 

att det aldrig går att ta bort deras smärta, men genom att finnas där för dem kan man hjälpa till 

att dämpa smärtan. Vidare måste man kunna visa barnen att man står kvar vad de än väljer att 

berätta, att man inte tycker det känns jobbig och sedan byte ämne . Det är barnet som avgör 

vad det vill berätta säger Pia. Även om barnen har upplevt fruktansvärda och jobbiga 

situationer, så gäller det att se till vad som är positivt i den situation de lever i idag och bygga 

vidare på det. Man stjälper mer än hjälper om man fokuserar på det negativa uttrycker Daniel.  

Man uppmuntrar klienterna att ge uttryck för sig själva, man hjälper dem att få tillbaka sin 

livskraft och acceptera sin egen förmåga och sitt egenvärde (Payne, 2004. s.363). 

 
Arbetet med att möta de ensamkommande flyktingbarnen är relativt nytt för alla respondenter. 

Ett par av dem betonar därför att det är svårt att redan nu utkristallisera det absolut viktigaste i 

arbetet. Alla individer de möter är olika, har olika kulturer bakom sig, olika språk, olika 

förväntningar och olika viljor. Sammantaget kan sägas att ett öppet och äkta förhållningssätt 

som fokuserar på det positiva är det som socialarbetarna strävar efter. Empowerment  är en 

metod som anser att det för varje problem finns en mängd olika lösningar (Klefbeck &Ogden, 

2003). För de ensamkommande flyktingbarnen är det många som den första tiden har en 

utvecklande och uppfostrande roll. Miljön som barnet lever i påverkar barnet direkt, men 

samtidigt förmedlar den även påverkan från samhället och kulturen. Det ekologiska 

perspektivet  inom systemteorin beskriver komplexiteten i barnens utveckling genom att 

beskriva barn och föräldrar i ett samarbetsprojekt där båda bidrar i uppfostran (Klefbeck & 

Ogden, 2003). 

 

När det gäller lagar och reglers betydelse för arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen, 

så är det främst SoL som nämns. Socialtjänstlagen, vilken grundar sig i barnens behov är den 

lag som socialsekreterarna i sitt arbete följer, men även den lag som påverkar de andra 

indirekt. Med det menas att de är alla i sina yrkesroller måna om barnets bästa och deras 

behov. Skulle något fattas dem eller att de behöver ytterligare stöd och eller bistånd så är det 

socialtjänstlagen som utgör ramen för det. Pia uttrycker en begränsning med SoL, vilken är att 

även om förutsättningarna presenteras inom lagens ramar, så kan man inte stödja sig på den 

när det gäller beslut i frågor som rör bedömningar i enskilda ärenden. Payne (2004) redogör 

för empowerment och dess tillämpning ur ett kulturiskt perspektiv. Han menar att som 

socialarbetare är det viktigt att kunna bedöma motivation, förmåga och möjligheter för att det 

kan vara avgörande i vissa beslut som tas. Risken finns att socialarbetaren inriktar sig på tex. 
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bristen på motivation, då det kan vara så att i individens kultur, att just den handlingen har låg 

status.  

 

Ett par av respondenterna uttrycker en önskan om att veta mer om lagarna, för att det tex. 

möjligtvis skulle hjälpa dem att svara utifrån dem i vissa frågor. Daniel har kunskap om 

många olika lagar även om det inte är i detalj. Han säger att han när det gäller olika frågor, 

främst ekonomiska söker stöd i lagar. Men det har även hänt att han hänvisat till lagar när det 

gäller sjukvård för barnen. Här kan sägas att Daniel tar på sig en roll som företrädare för 

barnet. Han arbetar för och representerar barnen, som själva är relativt maktlösa, för att 

påverka barnens situation gentemot de större och mäktiga sociala strukturer som finns i 

samhället (Payne, 2004). 

 

Vidare beskrivs att stöd kan tas i lagar som påverkar arbetet indirekt. Det kan vara Sveriges 

rikes lagar, som allemansrätt, förbud att aga osv. De hjälper även till att förklara Sveriges 

kultur. Lars och Karin beskriver också vikten av att ha lagar och tydliga ramar på boendet där 

de arbetar. De ger en trygghet både åt personal och barn. Det är även av betydelse att kunna 

tänja på gränserna i individuella fall. Alla individer utvecklas hela tiden och allt lika passar 

inte alla hela tiden. Lars och Karins påståenden förstärks genom systemteorin: När ett system 

har klart markerade gränser och en tydlig identitet har det en starkt socialiserande effekt på 

medlemmarna. (Klefbeck & Ogden, 2003. s.95) 

  

Sekretesslagen är det inte någon som egentligen uppfattar som varken stödjande eller 

begränsande, mera som ett förhållningssätt. Däremot uttrycks från de flesta en osäkerhet om 

vad som egentligen gäller med sekretesslagen. Pia är tydlig när hon säger att har hon 

funderingar om vad hon kan säga så frågar hon barnet och gode mannen om lov. Är det okej 

för dem så finns inga hinder. 

 

Ett dilemma som de båda socialsekreterarna förklarar är vad som händer med barnen när de 

fyllt 18 år. Då är de enligt lagen myndiga. Såklart finns inte viljan att omyndigförklara någon, 

men känslan av att vilja hjälpa och stödja finns kvar. Barn som är uppväxta i Sverige kan 

många gånger inte klara sig på egen hand då de fyllt 18 år. Samira säger att hon skulle vilja 

kunna motivera barnet att stanna i ett familjehem om barnen uttrycker oro. Här finns inget 

stöd i lagen, samtidigt är de myndiga och väljer själva.  
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De teorier, metoder och förhållningssätt som socialarbetarna nämner är BBIC, humanistisk 

grundtanke, systemteori samt empowerment. Dessa teorier, metoder och förhållningssätt har 

många olika egenskaper som grundar sig i samma värderingar. Det uttrycks i respondenternas 

svar på de olika frågorna. Humanismens grundtanke är att se det goda inom människor 

beskriver Karin, medan  Daniel förklarar att empowerment är att se det positiva hos 

människan, hjälpa till att plocka fram det och arbeta vidare med det. Pia beskriver hennes 

arbete med systemteori att ta vara på nätverket som finns runtomkring. BBIC hjälper 

socialsekreteraren att utreda barn utifrån deras behov.  

 

 

6 DISKUSSION 
 
I resultatet ovan visade det sig att i likhet med tidigare forskning så är det förhållningssättet i 

bemötandet av ensamkommande flyktingbarn som nämns som det absolut viktigaste. Teorier 

och metoder är inte alls lika uttalade även om de finns med i periferin hela tiden. När det 

gäller förhållningssättet konkret så anser jag att resultaten var slående lika. Respondenterna 

beskrev alla hur viktigt det var att barnen skall få känna sig trygga och att det är av stor vikt 

att göra det bästa av situationen. Detta görs genom att vara bra förebilder, vara stöttande utan 

att för den saken skull hjälpa för mycket. Payne (2004. s. 368.) beskriver att ett av 

empowerments  mål sett ur socialarbetaren perspektiv är att identifiera och undanröja olika 

hinder samt hitta och stärka det stöd som finns för effektiv problemlösning. Vidare uttalades 

vid ett par tillfällen vad viktigt det är med samverkan och att de som ingår i gruppen strävar åt 

samma håll. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv så finns det både fördelar och risker med 

olika system. Klefbeck & Ogden (2003) beskriver att personal på institutioner ofta känner en 

solidaritet gentemot personalgruppen och prioriterar den istället för andra samverkansparter. 

Detta kan medföra en ökad socialiserande effekt både på personalen och de boende. Men med 

det kommer även en risk att man blir ett slutet system som hindrar ytterligare inspirationer 

utifrån. 

 

Detta är en studie som behandlat frågor som rör socialarbetare  över olika utbildningsnivåer 

och yrkesroller. Något som jag reflekterat över i resultatet är betydelsen av lagar eller bristen 

på. Kanske var det min egen oerfarenhet och att jag som student har mycket 

myndighetsinfluenser i tänket som gjorde att jag hade trott att lagar skulle spela en långt större 

roll i arbetet. De två socialsekreterarna har SoL som styr, men eftersom den är en ramlag och 
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ger förutsättningarna mer än att den styr arbetet konkret så är även deras arbete relativt ostyrt 

sett ur det perspektivet. Detta har gjort att syftet, vilket var att analysera arbetet med teorier 

och metoder utifrån lagar och regler inte har kunnat besvarats på det sättet. Däremot ges en 

bild av att kunskapen om lagar som berör arbetet är relativt knapp. Vid ett par tillfällen 

efterfrågas kunskap om lagar. Detta kan bero på att arbetet är så nytt för alla respondenter att 

det inte funnits tid att tillgodogöra sig all relevant information. Slutsatsen vad det gäller lagar 

är ändå att respondenterna söker stöd i dem oftare än att de ses som hinder.  

 

Studiens syfte är till stor del uppfylld, och även om generaliserbarheten är låg så stämmer 

dessa resultat mycket väl in på tidigare forskning när det gäller socialarbetarnas personliga 

syn på vad som är viktigt i mötet med ensamkommande flyktingbarn när det gäller 

förhållningssätt och livssyn. Detta har jag  kommit fram till genom att jämföra 

respondenternas svar med tidigare forskning inom området.  

 

När det gäller teorier och metoder så har tidigare forskning visat på en avsaknad av dessa. 

Jämfört med resultatet i denna studie skulle jag personligen vilja påstå att även om de inte är 

direkt uttalade så finns en hel del i förhållningssättet förankrat i olika teorier och metoder. 

Många av svaren har gått att härleda till ett antal olika teorier och metoder. Många gånger 

finns det där även indirekt som tex. i svar där man anser att man följer barnkonventionen, som 

i sin tur kan analyseras ur många olika perspektiv, där humanismen kan vara ett exempel. Att 

gå så djupt blir istället en helt annan forskning. Kanske är det så att en salig blandning där 

man tar det bästa ur olika teorier är det optimala?  

 

Den här studien tror jag kan uppfylla ett vidare samhälleligt syfte även om en svaghet kan 

vara att antalet respondenter är lågt. Den påvisar vikten av förhållningssätt men även en 

saknad av konkret kunskap om lagar och teorier. Om det har någon större betydelse överlåter 

jag åt vidare forskning.  
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BILAGA 1. 
 
BEGREPPSDEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR: 
 
 

• Flykting 
Med flykting avses i denna lag en utlänning som 
-befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i , därför att han eller hon 
känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp, och 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 
utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot 
förföljelse från enskilda, 
Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och som 
- av samma skäl som anges i första stycket befinner utanför det land där han eller hon 
tidigare haft sin vanliga vistelseort, och  
- inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända dit ( Wikrén & Sandesjö, 2006. s.123) 
 
 

• Ensamkommande flyktingbarn 

De barn som kommer till Sverige som flyktingar utan följe av någon vårdnadshavare. Vidare 

bör nämnas att många anser att barnen skulle benämnas separerade flyktingbarn, då många av 

dem har föräldrar någon annanstans i världen (Angel & Hjern, 2004). 

 

 
• Migrationsverket 

 
Är en myndighet under staten. Deras uppgift är att behandla ärenden såsom asylprocessen, 
vilket innebär från ansökan om uppehållstillstånd till ett beslut. Vidare tar de hand om frågor 
gällande besök och bosättning i Sverige samt medborgarskap (www.migrationsverket.se).   
 

• PUT (Permanent uppehållstillstånd ) 
När man har ett PUT, har man rätt att arbeta och bo i Sverige. Vidare har man rätt att fritt resa 
in och ut ur Sverige (www.migrationsverket.se). 
 

• FN (Fritt översatt från engelska) 
FN bildades av 51 länder som 1945 bestämde sig för att arbeta tillsammans för att bevara fred 
i världen samt för att arbeta för en gemensam trygghet över landsgränserna. Idag är 192 
länder medlemmar i FN och alla medlemsländer har undertecknat att utifrån de mänskliga 
rättigheterna arbeta för ovanstående mål samt att få till stånd vänskapliga relationer mellan 
länder (www.un.org).
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• UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
FN:s flyktingkommissarie, grundades av FN:s generalförsamling den 14 december 1950. 

Organisationens uppgift är att leda och samordna internationella ansträngningar för att ge 

skydd till flyktingar och att lösa flyktingproblem världen över. Först och främst ska UNHCR 

försäkra sig om flyktingarnas välbefinnande och att deras rättigheter beaktas. 

Organisationen arbetar för rätten att söka asyl och att få en fristad i ett annat land, med 

möjlighet att återvända hem frivilligt, att integreras lokalt i det första asyllandet eller att 

omplaceras till ett tredje land (www.unhcr.se). 
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BILAGA 2. 
 
INTERVJUGUIDE: 
 
 
Inledning 
 
Presenterar intervjuns upplägg 
 
Beskriver syftet med intervjun 
 
Informerar om konfidentialitet 
 
Frågor 
 
Namn? (Kommer att avidentifieras) 
Befattning? 
Verksamhet?  
 
Vad är denna verksamhets uppdrag gällande de ensamkommande flyktingbarnen? 
Vad går ditt arbete ut på? 
 
Vad, anser du, är det viktigaste i ditt arbete? 
På vilket sätt arbetar du med att komma dit?  
 
Hur tycker du att lagar och regler hjälper dig att uppnå det du vill? 
Ser du någon begränsning i ditt arbete med de lagar och regler som finns?  
Nödvändigt att gå utanför ramarna?  
 
Vad betyder förhållningssätt för dig i arbetet?  
Bemöts barnen olika utifrån livsöde? 
 
Arbetar du efter någon teori eller särskild metod? 
Vad innebär de/den i sådana fall?  
 
Finns det något enligt dig som kan förbättras i verksamheten? 
 
 
 
 
 


