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Förord  

Denna studie har utgått från Socialvetenskaplig tidskrifts författarinstruktioner. Vi 

vill tacka de socialsekreterare som ställt upp på intervjuer för att vi fick ta del av 

deras tankar och erfarenheter.  

 

Östersund, december 2012 

Ida Dawidson och Elin Forsell 

 

 

 

Abstract. The purpose of this study was to investigate what competence social 

workers have, don´t have and ask for in the work with unaccompanied children, 

how a lack of competence and guidelines has been compensated in the practical 

work and how the social workers view the future work with unaccompanied 

children. This has been done through eight semi-structured interviews with social 

workers who work with unaccompanied children. The result has been analyzed 

with help of the theoretical perspective globalization connected to social work and 

showed that none of the social workers felt not having the competence to work 

with the children. However, everyone mention one or more areas where they ask 

for competence development. The study showed that lack of education has been 

compensated through practical experiences, knowledge exchange with others and 

that guidelines now have been formed. The social workers thought that the 

amount of unaccompanied children will keep rising and to handle this there is a 

need for more resources but also competence development. The social work 

education is a general education and it is hard to get knowledge in all areas. Our 

study shows a need of the possibility of immersed knowledge after the education, 

but possibly even during the studies.  
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Socialsekreterares kompetens i arbetet med 

ensamkommande barn 

IDA DAWIDSON & ELIN FORSELL 

 

Fler och fler barn kommer ensamma till Sverige. Socialsekreterare kan i sitt 

arbete komma att möta denna målgrupp då den berör socialtjänstens 

arbete. I denna studie undersöks hur socialsekreterare upplever sin 

kompetens i förhållande till arbetet med ensamkommande barn. 

 

I UNHCR:s globala trendrapport konstateras att antalet ensamkommande barn 

ökar och år 2011 sökte 17 700 flyktingbarn asyl utanför hemlandet, vilket är en 

ökning med 2 100 barn jämfört med 2010 (UNHCR, 2012). Av dessa sökte 2 657 

barn asyl i Sverige, 262 fler än föregående år (Migrationsverket, 2012). 

Ensamkommande barn är historiskt sett inget nytt fenomen och under exempelvis 

andra världskriget anlände ungefär 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Enstaka 

flyktingbarn har kommit under en längre tid än så, men det är framförallt sedan 

slutet av 1980-talet som en ökning har skett (Migrationsverket & Socialstyrelsen, 

2002). Ensamkommande barn är enligt 1 § Lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. en person under 18 år som vid ankomst till Sverige är skild från 

sina föräldrar, annan vuxen som trätt in i föräldrarnas ställe eller står utan sådan 

ställföreträdare efter ankomsten. Socialsekreterarna i denna studie använder både 

benämningen barn och ungdomar då majoriteten av de ensamkommande barnen är 

tonåringar. I denna artikel kommer dock alla under 18 år benämnas ”barn”.  

Enligt artikel 22 i barnkonventionen har barn som söker flyktingstatus eller 

som anses som flyktingar rätt till skydd och humanitärt bistånd 

(Barnkonventionen, 1989). Arbetet med ensamkommande barn är i Sverige 

uppdelat på olika instanser där det är Migrationsverket som ansvarar för 

asylprövningen och socialtjänsten som utreder barnets behov. Sedan 2006 är det 

barnets vistelsekommun som ansvarar för boendet. Ett av skälen till att ansvaret 

flyttades från Migrationsverket till kommunerna var att erfarenheten och 

kompetensen som behövs för att möta barn i utsatta situationer ansågs finnas inom 

socialtjänsten (Länsstyrelserna, Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen & 

Sveriges kommuner och landsting, 2012). Gunnarsson (2008) skriver att 
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ensamkommande barn ofta har upplevt svåra händelser i hemlandet. De kan ha 

förlorat föräldrar och andra anhöriga, utsatts för förföljelse, väpnade konflikter 

och dessutom haft en farlig flykt till Sverige. Rutiner för när och hur utredningar 

ska göras skiljer sig åt mellan kommuner. En del kommuner hör barnet medan 

andra enbart tar referenser från exempelvis god man. En socialsekreterare i 

Gunnarssons (2008) rapport säger att ensamkommande barn inte alltid behandlas 

som svenska barn och att det görs mer omfattande utredningar med svenska barn. 

Hur socialsekreterare hanterar bedömningar och beslut om insatser styrs inte bara 

av barnets behov utan även av resurser och politik. Vid ekonomisk press och 

politiska beslut om begränsad tillgång till insatser påverkas socialsekreterarens val 

av insatser (Okitikpi & Aymer, 2003).  

 

Socialsekreterares bristande kompetens 

Studier som Gunnarsson (2008), Kohli (2006b) och Stanley (2001) visar på 

bristande utbildning och kompetens hos socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn.  Enligt Sundberg (2001) innefattar kompetens den 

kunskap som lärs in genom utbildning, de erfarenheter som lärs in i arbetet samt 

förmågan att använda dessa kunskaper och erfarenheter. De ovan nämnda 

studierna konstaterar att socialsekreterare upplever att de inte fått tillräcklig 

utbildning och kan vara dåligt förberedda på att möta ensamkommande barn. 

Antalet ensamkommande barn har ökat men den organisatoriska strukturen för att 

hantera arbetet har inte förändrats nämnvärt. Detta tillsammans med bristfälliga 

resurser och erfarenhet gör att socialsekreterarna upplever att de inte kan möta 

barnens behov på ett tillfredställande sätt. De uppger även att de inte alltid 

grundar sitt arbete på någon generell kunskap i form av teorier, forskning eller 

riktlinjer utan istället på lokala metoder och egna erfarenheter (Gunnarsson, 2008; 

Kohli, 2006b; Stanley, 2001). En utvärdering av verksamheten kring 

ensamkommande barn i Östersunds kommun visar att det till en början saknades 

rutiner och riktlinjer men att dessa utformades med tiden (Höijer & Magnusson, 

2008). Socialsekreterare anser att det vore bra med allmänna råd och 

metodhandledningar från Socialstyrelsen om ensamkommande barn. De önskar 

även mer samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, mer 

kunskap om barnen och utbildningssatsningar (Barnombudsmannen, 2010; 

Gunnarsson, 2008; SOU 2011:64). Det finns även en efterfrågan på övning i 
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arbete med tolk och en ökad kulturell medvetenhet (Stanley, 2001). En studie om 

socialt arbete med afrikanska flyktingbarn och deras familjer visar att när 

socialsekreterare blir medvetna om sin bristande kompetens för att möta och 

stödja flyktingar med emotionella och psykologiska problem, kan de hänvisa 

dessa till andra organisationer och professioner som innehar de kunskaper som 

krävs för detta arbete (Okitikpi & Aymer, 2003). Svårigheter socialsekreterare 

möter i handläggningsarbetet kan ligga i att det är problematiskt att samla in 

nödvändig information eftersom de ensamkommande barnen av olika skäl kan 

vara ovilliga att lämna information. De kan exempelvis vara för chockade för att 

prata, blivit tillsagda av dem som sänt iväg dem att vara tysta eller vara upptagna 

av det vardagliga livet och inte vill se varken bakåt eller framåt i tiden (Kohli, 

2006a). För att kunna hjälpa barn att berätta nödvändig information, som ligger 

till grund för behovsbedömningen, är det viktigt att använda tolkar som har 

kompetens i att tolka barn (Ayoette & Williamson, 2001).  

Den nuvarande lagen om mottagande av asylsökande m.fl. trädde i kraft 2006 

och sedan dess har förutsättningarna för att ta emot ensamkommande barn 

förändrats. Mottagandet är utformat för att ta emot cirka 400 ensamkommande 

barn per år men under 2011 kom det 2 657 barn. I ”SOU 2011:64 Asylsökande 

ensamkommande barn. En översyn av mottagandet” utreds huruvida det finns ett 

behov av förändring av det nuvarande systemet. En enkät skickades ut till 

Sveriges kommuner och i resultatet som redovisades framkom att de 165 svarande 

efterfrågade en kompetensutveckling och kunskap om ensamkommande barns 

situation. Det framkom även att kommunerna ville ha stöd i form av tydligare 

lagstiftning och regelverk, metodstöd och riktlinjer.  

Verkligheten förändras fortare än universitet och högskolors kursutbud och i 

SOU 2011:43 framkommer att kommuner som arbetar med ensamkommande barn 

efterfrågar kompetensutveckling. Flera olika professioner inom kommunerna 

möter den här gruppen och exempelvis ingår arbete med ensamkommande barn 

inom socialtjänstens arbetsområden. Det är därför viktigt att socialsekreterare har 

kompetens att möta målgruppen. Trots detta är få universitet och högskolor där 

det finns socionomutbildningar uppdaterade på området och först våren 2013 

finns möjligheten att läsa fristående kurser i ämnet och då enbart vid 

Mittuniversitetet och Högskolan i Kristianstad (Högskolan Kristianstad, 2013; 
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Mittuniversitetet, 2011). Hur har då socialsekreterare hanterat denna brist på 

utbildning i det praktiska arbetet med ensamkommande barn? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken kompetens som finns inom 

socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn, vilken kompetens 

socialsekreterare saknar och efterfrågar, hur en brist på kompetens och riktlinjer 

kompenseras i det praktiska arbetet samt synen på det framtida arbetet med 

målgruppen. Detta kommer att göras utifrån följande fyra frågeställningar: 

- Vad finns för kompetens inom socialtjänsten i arbetet med att  

handlägga ärenden rörande ensamkommande barn? 

- Vilken kompetens saknar och efterfrågar socialsekreterare? 

- Hur kompenseras brist på kompetens och riktlinjer inom  

socialtjänsten? 

- Hur ser synen på ett framtida arbete med ensamkommande barn ut? 

 

Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning baserad på halvstrukturerade intervjuer med 

åtta socialsekreterare. Den utgår från ett fenomenologiskt perspektiv då fokus 

ligger på att förstå kompetens utifrån intervjupersonernas perspektiv. För att 

kunna undersöka kompetens inom socialtjänsten är det relevant att lyfta 

socialsekreterares subjektiva upplevelse av denna i arbetet med ensamkommande 

barn (Kvale & Brinkmann, 2010).  Metoden halvstrukturerade intervjuer valdes 

för att det i SOU 2011:43 gjordes en enkätundersökning och i den här studien ville 

vi lyfta socialsekreterares uppfattning om sin kompetens. Intervjuer är då lämpligt 

för att fånga den personliga upplevelsen av arbetet med ensamkommande barn. 

Intervjuerna bandades, transkriberades och kodades genom meningskoncentrering 

och meningskodning. Kriterier vid val av intervjupersoner var att de skulle inneha 

en socionomexamen samt arbeta med ensamkommande barn inom socialtjänsten. 

Urvalet skedde utifrån ett bekvämlighetsurval då valet av kontakt med 

socialförvaltningar gjordes utifrån vårt närområde samt uppväxtområden. 

Intervjuerna genomfördes på socialförvaltningarna, Mittuniversitetet och i ett fall 

via telefon. Nackdelen med telefonintervju är exempelvis svårigheten att kunna 
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tolka kroppsspråk. Information från denna socialsekreterare var dock viktig och 

vägde upp nackdelarna med en telefonintervju. Vi valde att genomföra 

intervjuerna med bara en intervjuare närvarande. Detta kan innebära att frågorna 

skiljt sig åt mellan intervjuerna, dock har vi utgått från samma intervjuguide för 

att så långt som möjligt få jämförbara intervjuer. Eftersom studien bygger på ett 

fåtal socialsekreterares upplevelser och uppfattningar om kompetens kan resultatet 

inte generaliseras till alla socialsekreterare i Sverige men det kan dock bidra med 

värdefull kunskap om deras situation.  

Då undersökningen är gjord i en svensk kontext inhämtades det mesta av 

materialet från svenska källor i form av offentliga dokument från myndigheter och 

frivilligorganisationer. Detta kompletterades med internationella vetenskapliga 

artiklar, internationella rapporter och litteratur för att få ett bredare perspektiv och 

underlag för analysen. En avgränsning gjordes i teoridelen genom att enbart lyfta 

fram de delar av teorin som kunde kopplas till det studerade området. Det är även 

enbart socialsekreterares kompetens som undersöks och inte de ensamkommande 

barnens behov eller upplevelser.   

Metodproblem vi stötte på var svårigheter i att hitta förstahandskällor och 

svensk forskning kring det utvalda området, vilket visar på att det finns en 

begränsad forskning på ämnet och därmed är viktigt för vidare forskning. Etiska 

överväganden beaktades under hela forskningsprocessen, från 

problemformulering till slutlig rapportering av studien. En viktig del har varit 

intervjupersonernas konfidentialitet och utformandet av intervjuguide. I analysen 

av resultatet har det även varit viktigt att inte lägga in större mening i 

intervjusvaren än vad som uttrycktes då vi som analyserar har tolkningsföreträde 

och det ansvar som följer med det.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Nedan redovisas det teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen av det 

empiriska materialet i undersökningen. De händelser och befolkningsrörelser som 

sker i världen innebär att allt fler socialsekreterare kommer i kontakt med 

ensamkommande barn. Det är då relevant att analysera materialet utifrån ett 

globaliseringsperspektiv. 
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Globalisering 

Globalisering är en komplex blandning av olika processer och en samverkan 

mellan ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Den kännetecknas enligt 

Giddens (2010) av att vi idag i allt större utsträckning lever i ”en enda värld”, 

vilket innebär ett ökat ömsesidiga beroende mellan individer, grupper och 

nationer. Det har skett en ökad rörlighet av exempelvis varor, kapital, information 

och människor som innebär att lokala och globala sammanhang har länkats 

samman allt mer (Thörn, 2004). Trots att krafter verkar för gränslösa ekonomiska 

territorier sker samtidigt en förstärkning av gränskontroller och medborgarlagar 

för att hålla immigranter utanför nationens gränser (Bauman, 2000; Thörn, 2004). 

Globaliseringen har bidragit till ökade befolkningsrörelser, bland annat genom 

arbetskraftsmigration och flyktingströmmar. Orsakskedjorna till migration 

varierar och utgör en samverkan mellan processer på både mikro- och makronivå. 

Det finns en inbäddad ojämlikhet i migration då vissa människor frivilligt väljer 

att röra på sig och andra tvingas till det (Bauman, 2000; Giddens, 2010; Thörn, 

2004). 

 Globaliseringen har till stora delar styrts av informations- och 

kommunikationsteknologins utveckling. Denna har bidragit till ett ökat samspel 

mellan människor världen över och ett snabbare informationsutbyte. Massmedier 

påverkar skapandet av kulturella identiteter, vilka ofta anses vara förknippade 

med en geografisk plats (Giddens, 2007; Thörn, 2004). Föreställningen om ett 

samband mellan en viss kultur och geografisk plats blir allt svårare att upprätthålla 

då världen präglas av en omfattande rörlighet av bilder, symboler och tecken. 

Dessa element hjälper människor att skapa förståelse, mening och kunskap om 

omvärlden och dem själva. Även genom migration influeras och förändras 

kulturer och identiteter i såväl avsändarländer som mottagarländer (Thörn, 2004).   

 

Globaliseringen och det sociala arbetet  

Globaliseringen är en del av konstruktionen av sociala problem och påverkar även 

ramarna för det sociala arbetet. Socialt arbete styrs av nationella lagar, vilka i sin 

tur är påverkade av internationella överenskommelser och konventioner 

(Dominelli, 2010b).  Andra förutsättningar som också påverkar det sociala arbetet 

är nedskärningar i välfärdssystemen, vilket är en konsekvens av ett skifte från en 
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socialliberal välfärdspolitik till en liberaliseringspolitik (Thörn, 2004). Dominelli 

(2010b) menar att nedskärningarna till stor del är en respons på finansiella kriser. 

Socialt arbete måste vara internationellt för att vara relevant i dagens 

samhälle. Healy (2008) definierar internationellt socialt arbete som internationell 

professionell handling och kapaciteten till internationella åtgärder från det sociala 

arbetet och dess utövare. Internationell handling består av fyra dimensioner: 

internationellt relaterad inrikespraktik och påverkansarbete, professionellt utbyte, 

internationell praktik samt internationell policyutveckling och påverkansarbete. 

Globaliseringen utgör kontexten för 2000-talets sociala arbete. För att förstå den 

sociala miljön och sociala problem är det väsentligt att förstå teorier och koncept 

av globalisering och utveckling.  Det krävs ny kompetens bland socialarbetare för 

att kunna hantera sociala problem och förhållanden som berör olika länder. Alla 

socialarbetare bör enligt Healy ha en grundnivå av omvärldskunskap. I det 

inrikesarbete som är internationellt relaterat krävs en förståelse för migration, 

migrationslagar, lämplig kunskap om kulturer och färdigheter i arbete med tolk.  

Globaliseringen har internationaliserat sociala problem genom att situationer 

som uppstår i en kontext kan bli problematiska i en annan. Detta innebär också att 

det som upplevs problematiskt i en kontext kan ha en lösning i en annan. 

Lösningar kan även nås genom beslut på global nivå. Socialarbetare kan göra 

erfarenhetsutbyten med socialarbetare i andra länder för att lösa problem som inte 

är gränsbundna, exempelvis trafficking.  Internationaliseringen av sociala problem 

innebär att människor som exempelvis tvingas till migration på grund av 

fattigdom eller väpnade konflikter sedan tvingas leva i ett annat sammanhang. Det 

globala påverkar det lokala samtidigt som det lokala påverkar det globala. Trots 

detta utförs det mesta av det sociala arbetet på en lokal nivå (Dominelli, 2010b). 

En annan form av sociala problem är de senaste decenniernas ökade 

inkomstklyftor mellan de rikaste och fattigaste människorna i världen. Svenska 

storstäder präglas av en ekonomisk klassegregation men denna vidtalas ofta som 

en ”etnisk” eller ”kulturell segregation” och syftar på att människor i dessa 

områden betraktas som ”icke svenskar” (Thörn, 2004). 

Internationaliseringen av sociala problem flyttar både det globala till det 

lokala samtidigt som det lyfter det lokala upp till den globala arenan. 

Teoretiseringen av dessa skillnader har enligt Dominelli (2010a) gått långsamt 

bland socialarbetare trots att det är de som direkt möter dessa förändringar genom 
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exempelvis migration. För att möta de nya behov som socialarbetare möter i en 

globaliserad värld behöver socionomutbildningar förändras (Dominelli, 2004). 

Dominelli (2010b) talar även om vikten av kunskapsutbyte mellan socialarbetare 

över nationella gränser, både i utbildningar och i yrkesverksamheter. Detta gäller 

inte enbart från ”väst” till ”resten av världen”, vilket hittills varit den dominerande 

vägen, utan även tvärtom. Vissa människor har utnyttjat nätverkskonversationer 

på den internationella arenan för att utbyta erfarenheter. Utbyte av teorier och 

praktiker är viktigt för att utveckla det sociala arbetet. Kunskapsproduktion och 

distribution är en ständigt utvecklande process som aldrig blir fullbordad.  

 

Resultat 

Följande resultat är från intervjuer med åtta socialsekreterare med 

socionomutbildning från Umeå Universitet (2st), Göteborgs Universitet (2st) och 

Mittuniversitetet (4st). Examensåren varierar mellan 1977 och 2012, där 

majoriteten är examinerade under 2000-talet. Den tid de arbetat inom 

socialtjänsten varierar från fem månader till cirka 30 år. I nuläget arbetar samtliga 

med handläggning av ensamkommande barn i sex kommuner i Västerbotten, 

Västergötland och Jämtland och har gjort detta mellan fem månader och åtta år. 

Resultatet presenteras utifrån tidigare nämnda frågeställningar. 

 

Kompetens som finns inom socialtjänsten för att handlägga ärenden 

rörande ensamkommande barn 

Socialsekreterarna i studien har en god baskompetens för handläggningsarbetet 

och barnens behovsbedömning utifrån sina socionomutbildningar och 

yrkeserfarenheter. De menar dock att det både behövs mer specialiserad kunskap 

redan under utbildningstiden och möjlighet till vidareutbildning i arbetslivet. Här 

nedan kommer socialsekreterarnas kompetens presenteras utifrån de kunskaper de 

anser sig ha med från utbildningen och de erfarenheter de skaffat sig under sin 

yrkesverksamma tid.  

När socialsekreterarna tillfrågades om vad socionomutbildningen har gett 

dem för kunskaper de har nytta av i det nuvarande arbetet sa tre av dem 

uttryckligen att utbildningen gett dem en god grund för arbetet. Socialsekreterarna 

nämner även särskilt viktiga kunskapsområden de har med sig från utbildningen 

och det är framförallt kunskaper om barn och ungdomar generellt, 
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utredningsförfarandet, utvecklingsteorier och samtal med barn. Två av 

socialsekreterarna nämner att de fått internationell kunskap genom att beröra 

ämnen som kultur, etnicitet och invandring. En av dessa uttrycker även att hon lärt 

sig om bemötande av personer från andra kulturer. Utifrån egen erfarenhet menar 

hon att det inte går prata med ett nyanlänt ensamkommande barn på samma sätt 

som med ett barn i samma ålder som bott i Sverige i hela sitt liv utan man måste 

ha kultur i åtanke vid samtal med barnet. Under sina åtta år i arbetet med 

ensamkommande barn säger en annan socialsekreterare att hon har skapat sig en 

kulturkompetens. En socialsekreterare säger att hon tycker att det är svårt att 

nämna en kurs som varit särskilt viktig men säger att socionomutbildningen över 

lag varit bra. Några andra av socialsekreterarna säger att det absolut viktigaste de 

har med sig från utbildningstiden är förhållningssättet att se varje barn som en 

enskild individ, vilket en socialsekreterare uttrycker så här: ”Man måste se alla 

barn och ungdomar som kommer till oss som individer. Att möta dem där de är 

och inte tro att de tillhör en viss grupp.” Detta stämmer med en annan 

socialsekreterares uttalande om att ensamkommande barn är barn som alla andra 

barn. 

 De intervjuade socialsekreterarna har även samlat på sig erfarenheter i det 

yrkesverksamma livet. En socialsekreterare uppger att tidigare erfarenheter från 

handläggning av barnavårdsärenden gett henne bra grund till arbetet med 

ensamkommande barn. Även erfarenheter från arbete på Migrationsverket och 

HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande barn är något som två 

socialsekreterare betonar som värdefullt. Genomgående i intervjuerna 

framkommer att socialsekreterarna har lärt sig mycket efter hand hur de ska 

handlägga ärendena. Kunskapsområden socialsekreterarna lärt sig mer om genom 

utbildningsdagar och erfarenheter är bland annat ensamkommande barn, länderna 

barnen kommer ifrån, asylprocessen och olika aktörers roller. Ytterligare ett 

område de nämner är trauma. Ensamkommande barn är ofta välfungerande barn 

betonar tre socialsekreterare men flertalet nämner även att de kan ha trauman. En 

socialsekreterare säger att hon utifrån sina erfarenheter ibland märker att vissa 

barn kan ha posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men att det är svårt att få 

ordentliga utredningar och hjälp med det från barn och ungdomspsykiatrin (BUP), 

då utredningsverktygen är anpassade för svensktalande barn.  
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 Hälften av socialsekreterarna betonar egenskaper som är viktiga att ha som 

socialsekreterare. De nämner egenskaper som att vara lyhörd, ta tid att lyssna på 

barnet och vara tydlig med sin roll och uppgift. En av socialsekreterarna berättar 

att barnen han möter ofta har tunga historier med sig och det han lärt sig genom 

erfarenheter är att skilja mellan personligt och professionellt. Han säger att det är 

klart att han blir berörd, men det är viktigt att ändå skapa någon form av distans.  

 

Kompetens som saknas och efterfrågas 

Utifrån den kunskap och erfarenhet som socialsekreterarna har med sig nämner de 

även svårigheter de upplever i arbetet. Det en socialsekreterare upplever sig ha 

kompetens inom kan en annan utifrån sin utbildning och erfarenhet sakna och 

efterfråga. Majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna uppger att ämnet 

ensamkommande barn inte berördes under utbildningstiden och en av 

socialsekreterarna reflekterar över om det kanske inte ens behövs då 

ensamkommande barn är barn som alla andra barn.  

 Tre av socialsekreterarna nämner tillämpning av tvångsvård enligt LVU (lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga) som en svårighet och att de saknar 

kunskap om det från utbildningen. De känner sig fortfarande osäkra på området 

och önskar därför mer kunskap kring regelverket. Ingen av dessa har tidigare 

erfarenhet med handläggning av barnavårdsärenden och har därför inte kunnat 

skaffa sig en yrkeserfarenhet på området. En annan svårighet är rollfördelningen 

mellan aktörerna som finns kring barnet. Det finns en osäkerhet kring vem som 

gör vad, hur de ska samarbeta och vad som händer i de olika skeendena i barnens 

liv. En stor del av arbetet med ensamkommande barn genomförs via tolk. Just att 

arbeta med tolk anser tre av socialsekreterarna är problematiskt bland annat på 

grund av att det lätt blir missförstånd. När socialsekreterarna talar om samtal med 

ensamkommande barn framkommer också att vissa har mött svårigheter på grund 

av att barnen kan ha upplevt traumatiska händelser, ha andra psykologiska 

problem och/eller självskadebeteenden. En av socialsekreterarna uttrycker en 

rädsla kring problematiken att arbeta med barn med självskadebeteenden och inte 

ha tillräcklig kunskap och erfarenhet inom området:  

”Jag vet ju inte med all säkerhet att det jag gör i vissa avseenden när 

det kommer till de här svåra bitarna är rätt. Än så länge har det gått 
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bra men det hade varit tungt den dagen någon faktiskt tar livet av 

sig.”  

Eftersom det finns brister på kunskaper här efterfrågar två personer en fördjupad 

kunskap inom kristeorier och självskadebeteenden. Ibland vill inte barnen berätta 

om sin bakgrund och sina erfarenheter och det är då svårt att förstå barnets 

reaktioner, belyser en socialsekreterare. Samtalsmetodik över lag är något som en 

del av socialsekreterarna efterfrågar mer kunskaper kring då det är en stor del av 

socialtjänstens arbete oavsett målgrupp. Några av de socialsekreterare som inte 

har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten nämner att de gärna hade lärt 

sig mer om socialtjänstens arbete och socialtjänstlagen under utbildningstiden. För 

att kompensera den brist som upplevs från utbildningstiden ger två av 

socialsekreterarna förslag på att förlänga socionomutbildningen för att kunna få 

mer fördjupad kunskap.  

Den kompetens som efterfrågas av socialsekreterarna i nuläget är en 

kombination av de områden där de har en bristande utbildning och saknade 

yrkeserfarenheter. De socialsekreterare som upplevde en bristande utbildning 

inom exempelvis samtal med barn och inte känner att deras yrkeserfarenheter 

kompenserat den bristen önskar vidare utbildning inom området. Det finns en 

önskan om att exempelvis tolksamtal ska beröras redan under utbildningstiden. 

Hälften av socialsekreterarna efterfrågar en fördjupad kunskap kring kultur och 

länderna där barnen kommer ifrån för att bättre kunna förstå dem, deras bakgrund 

och vad de varit med om. En av socialsekreterarna uttrycker det så här:  

”Sedan är det klart att jag gärna velat veta mer om de olika 

kulturerna, gärna besökt ställena för att få ännu mer kunskap om dem 

men det är inte riktigt rimligt att man ska åka över hela världen för att 

kunna göra sitt jobb heller.”  

Flertalet socialsekreterare efterfrågar kunskap om ensamkommande barn. Vilka 

kunskaper om ensamkommande barn som önskas framkommer inte direkt men 

andra kunskapsområden som efterfrågas och kan kopplas specifikt till 

ensamkommande barn är exempelvis kunskap kring rollfördelningen mellan 

aktörer, kris och trauma, migration, asylprocessen och kultur. Den brist på 

utbildning och erfarenheter som nämns och efterfrågas berör både generella 

kunskapsområden som inte är direkt kopplade till ensamkommande och mer 

specifika områden.  
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Utifrån alla intervjuerna finns det inget tydligt mönster på att de som arbetat 

kortare tid har mer bristande kunskaper än de som arbetat längre. Det finns heller 

inget mönster i vilka som efterfrågar kompetensutveckling inom flest områden 

utifrån arbetslängdens tid. En osäkerhet kring riktigheten i detta skulle kunna vara 

benägenheten hos personerna att svara på intervjufrågorna på ett kort, fylligt, 

precist eller oprecist sätt. 

Hur brist på kompetens och riktlinjer hanteras i det praktiska arbetet 

Där socialsekreterarna har en brist på kunskap sedan utbildningen har de istället 

lärt sig viktiga delar av arbetet genom erfarenheter. Problematiken som en av 

socialsekreterarna lyfter är då hur de ska veta att agerandet är det bästa.  

”Så som jag agerar i dagsläget är utifrån min utbildning, mina 

livserfarenheter och vad jag själv tänker är det bästa. Jag hade gärna 

haft någon form av professionell forskning som man kunde luta mig 

lite mot.”  

Det som återkommer i intervjuerna är vikten av stöttning, i antingen form av 

någon kollega, handledning eller nätverk. De socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn i Jämtland och Västernorrland ingår i ett nätverk där de 

kan hjälpa och stötta varandra. I nätverket uppger fyra av socialsekreterarna att de 

kan ta upp frågor de är osäkra på och då utbyta erfarenheter och få tips på hur de 

kan agera i olika situationer. En av de som ingår i nätverket uttrycker att det 

innebär en trygghet för honom som bara arbetat i fem månader och att det även 

hjälper honom att utvecklas i arbetet. En annan strategi som hälften uppger att de 

använt sig av är att besöka andra kommuner för att se hur de arbetar och om de 

kan använda deras arbetssätt. Just att lära av varandra betonar socialsekreterarna 

som viktigt.  

 Hälften av socialsekreterarna har varit med och tagit fram riktlinjer och 

rutiner för arbetet med ensamkommande barn och en arbetar i nuläget med 

framställning av detta. Processen för att arbeta fram fungerande riktlinjer har 

varierat. I en av kommunerna var det ett resursteam bestående av olika 

professioner som arbetade fram riktlinjerna. En av socialsekreterarna i den 

kommunen uppger att riktlinjerna och rutinerna har gett alla socialsekreterare en 

gemensam struktur, vilket gör arbetet mer enhetligt. I en annan kommun har 

riktlinjerna arbetats fram efter hand och socialsekreterarna har skrivit ner det som 

fungerat för att kunna återupprepa bra ageranden. En av socialsekreterarna började 
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sin tjänst i en kommun där det redan fanns fungerande riktlinjer och rutiner och 

säger: ”För mig är det en bra-och-ha-pärm som jag vänder mig till med lite 

jämna mellanrum och kikar när det är ett moment man är lite osäker på”. En 

annan socialsekreterare framhåller att det hade varit bra om riktlinjerna funnits 

redan då hon började sin tjänst. I den kommun där det inte finns riktlinjer upplevs 

inte heller ett behov av dessa. En socialsekreterare efterfrågar en gemensam 

grundstuktur för alla kommuner eftersom han upplever att det ser olika ut i olika 

kommuner och det ger i sin tur olika förutsättningar för barnen. 

 

Det fortsatta arbetet med ensamkommande barn 

Majoriteten av socialsekreterarna ser ensamkommande barn som ett nytt fenomen 

och alla uppger att de tror att antalet kommer fortsätta öka. Som förklaring 

nämner tre antingen situationen i världen, Sveriges goda rykte som 

mottagningsland och/eller att det är relativt enkelt att komma in i landet. De som 

smugglar ensamkommande barn är även de som bestämmer land och då det är 

relativt enkelt att komma in i Sverige är det även hit många barn kommer. En av 

socialsekreterarna lyfter också att det ligger mycket pengar i smugglingen och så 

länge barnen och familjerna inte får hjälp i närområdet kommer antalet 

ensamkommande barn fortsätta öka. En annan socialsekreterare hoppas att 

Sverige och EU i framtiden kommer satsa på att hjälpa människor i närområdet 

och att pengar som används till insatser i Sverige istället satsas i de närgränsande 

länderna. Det skulle kunna bidra till att familjer inte splittras. Alla de tillfrågade 

uppger att det krävs mer resurser, som exempelvis fler socialsekreterare, för att på 

ett bra sätt ta emot ensamkommande barn. Två av socialsekreterarna nämner även 

vikten av kompetensutveckling och fyra andra betonar särskilt att det behöver ses 

till hela processen med både exempelvis boende och arbete. Det går inte enbart att 

ta emot ensamkommande barn utan måste finnas en långsiktig plan. Det lyfts även 

att det kan vara bra med en gemensam struktur för alla kommuner och att det inte 

enbart blir en förvaring av ensamkommande barn utan att de får bra stöd. För att 

kunna utveckla det framtida arbetet säger en av socialsekreterare att de kan lära 

mycket av att lyssna på vuxna som varit ensamkommande barn. Han menar att 

kompetensutveckling kan fås genom att lyssna till deras erfarenheter av 

socialtjänsten.  
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Analys 

Kompetens består av kunskap, erfarenheter och förmågan att applicera dessa. Det 

finns flera faktorer som påverkar vilken kunskap och vilka erfarenheter som är 

relevanta. Resultatet kommer härnedan analyseras utifrån tidigare studier, 

begreppet kompetens samt globalisering kopplat till socialt arbete.  

 

Arbetet med ensamkommande barn 

Det visar sig i studier och rapporter som Gunnarsson (2008), Kohli (2006b) SOU 

2011:64 samt Stanley (2001) att det finns en brist på kompetens bland 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Socialsekreterarna i den 

här studien har en sammantagen god kompetens utifrån sina socionomutbildningar 

och de erfarenheter de fått i yrkeslivet. Deras syn på sin kompetens skiljer sig från 

ovanstående studier genom att ingen upplever att de inte kan utföra sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt. Alla nämner dock områden där de önskar 

kompetensutveckling, något som stämmer överrens med studierna.   

Socialsekreterarna belyser olika kunskapsområden de har med sig från 

utbildningstiden där de flesta är generella och applicerbara i både arbetet med 

ensamkommande barn och andra målgrupper.  

Majoriteten av socialsekreterarna nämner att ensamkommande barn inte 

berördes under utbildningstiden, något som även Stanley (2001) skriver, och 

möjligheten till att läsa specifika kurser om målgruppen på universitetsnivå 

kommer först våren 2013. Några har dock läst om ämnen som berör eller 

angränsar till invandring och en del har även fått lite kunskap om 

ensamkommande barn. På grund av befolkningsrörelserna i världen kommer allt 

fler socialsekreterare i kontakt med ensamkommande barn. För att möta de nya 

behov som uppstått på grund av globaliseringen anser Dominelli (2004) att 

socionomutbildningen behöver förändras. Även några av socialsekreterarna anser 

att utbildningen borde vara längre för att få kunskap inom fler områden. Hur 

kursutbudet anpassas till rådande förhållanden i världen visas i kommande kurser 

2013 rörande ensamkommande barn men dessa ingår inte i socionomutbildningen. 

Det kan dock diskuteras om det behövs specifika kurser eller inte, vad dessa bör 

innehålla eller hur målgruppen kan beröras inom andra kurser.  
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Den kunskap socialsekreterarna inte fått genom utbildning kompenseras av 

praktiska erfarenheter. Ett område som nämns är trauma. Okitikpi och Aymer 

(2003) skriver att socialsekreterare som är medvetna om sin bristande kompetens 

för att möta och stödja flyktingar med psykologiska problem hänvisar dem till 

andra professioner med mer kunskap. En socialsekreterare i studien nämner dock 

att BUP inte har tillräcklig kompetens inom området och att utredningsverktygen 

inte är anpassade för icke svensktalande barn. Att BUP inte har kompetensen att 

möta barn som inte pratar svenska visar på att det i Sverige inte skett en 

anpassning till rådande situation med ökade befolkningsrörelser och fler icke 

svensktalande invånare. Sverige har en lång historia av invandring, vilket gör det 

anmärkningsvärt att utredningsverktygen inte anpassats därefter. Det finns alltså 

bättre förutsättningar att arbeta med traumatiserade ensamkommande barn i 

Storbritannien, där ovan nämnda studie gjordes, än i Sverige. Den största delen av 

det sociala arbetet utförs enligt Dominelli (2010b) på lokal nivå och det är viktigt 

att socialarbetare har kompetens att möta förändrade förhållanden i samhället.  I 

och med att de ensamkommande barnen oftast kommer från andra länder än 

socialsekreteraren behöver tolk användas. Ayoette och Williamson (2001) skriver 

att det är viktigt att tolkar är kompetenta för att socialsekreterarna ska kunna göra 

bra behovsbedömningar. Arbetet med tolk är något som de intervjuade 

socialsekreterarna lärt sig genom erfarenhet. Precis som Stanleys (2001) 

undersökning visar, efterfrågar även några socialsekreterare i denna studie 

kunskap kring tolksamtal då de upplever svårigheter med detta. Det är viktigt i 

fler kontexter än arbetet med ensamkommande barn att behärska tolksamtal då det 

inte är självklart att alla klienter inom socialtjänsten talar svenska. Färdigheter i 

tolksamtal är enligt Healy (2008) en viktig del i det internationella sociala arbetet, 

vilket socialsekreterarna i studien omfattas av. 

Som tidigare nämnt behöver en brist på kunskap inte innebära en bristande 

kompetens. Dock kan brist på utbildning innebära att socialsekreterare inte vet om 

deras agerande är det bästa då det bygger på en upprepning av tidigare fungerande 

förfaringssätt.  Kohli (2006b) lyfter att brist på utbildning kan leda till att arbetet 

sker utifrån erfarenheter. Dessa erfarenheter får de intervjuade socialsekreterarna 

genom exempelvis interaktion med andra socialsekreterare. När det saknas 

kunskap eller erfarenheter belyses vikten av stöttning från andra. Samarbete och 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte är något som tidigare efterfrågats bland 
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socialsekreterare (Barnombudsmannen, 2010; Gunnarsson, 2008) men som 

socialsekreterarna i denna studie säger fungerar.  Både inom utbildningarna och i 

det yrkesverksamma livet anser Dominelli (2010b) att det är viktigt med 

kunskapsutbyten. Detta leder nämligen till en utveckling av det sociala arbetets 

teori och praktik. Det finns även socialarbetare som utnyttjar internationella 

nätverk, vilket är den del av det internationella sociala arbetet enligt Healy (2008). 

Detta är något som socialsekreterare i Sverige skulle kunna använda sig mer av 

och inte enbart använda sig av lokala nätverk. Utbytet kan underlättas av 

informations- och kommunikationsteknologier vilket gör att socialarbetare inte 

behöver resa för att utbyta kunskap och erfarenheter med socialarbetare i andra 

delar av världen. Det är även viktigt att utbyten inte enbart sker mellan 

exempelvis europeiska länder utan även med länder utanför ”väst” och kanske 

främst de länder de ensamkommande barnen kommer ifrån. Det som i Sverige 

anses som ett ”nytt socialt problem” kanske det finns socialarbetare i andra 

kontexter som har en längre erfarenhet och kunskap kring. I och med de 

förändringar som sker behöver även det sociala arbetet, som tidigare nämnts, 

förändras. Dominelli (2010a) skriver att teoretiseringen av sociala problem går 

långsamt trots att socialsekreterarna är de som i det dagliga arbetet möter 

förändringar till följd av globaliseringen, exempelvis i form av migration. 

  

Kompetens som sträcker sig utanför nationella gränser 

För att kunna hantera sociala problem och förhållanden i en föränderlig och 

globaliserad värld krävs ny kompetens bland socialarbetare (Healy, 2008). Den 

kompetens socialsekreterarna har, saknar och efterfrågar tyder på att 

socionomutbildningar och socialtjänster både är och inte är anpassade efter 

rådande förhållanden i Sverige och världen. De områden socialsekreterarna önskar 

en kompetensutveckling inom visar på vilken kunskap som anses särskilt viktig. 

Det är dock viktigt att ha i åtanken att det en socialsekreterare upplever ett behov 

av kompetensutveckling inom, kan en annan kompenserat genom erfarenhet. I 

SOU 2011:64 skrevs att kommunerna efterfrågade kompetensutveckling. 

Socialsekreterarna i denna studie nämner flertalet områden de anser sig vilja ha en 

kompetensutveckling inom och som även är viktiga för det framtida arbetet med 

ensamkommande barn. Områdena är både generella, som exempelvis LVU, och 

mer specifika för ensamkommande barn, som kultur och arbete med tolk. De visar 
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dock på att socionomutbildningen är för generell och att det finns ett behov av 

specialisering.  

Globaliseringen är en del av konstruktionen av sociala problem och påverkar 

även det sociala arbetets ramar. Socialsekreterarnas arbete med ensamkommande 

barn är ett tydligt exempel på hur det lokala och globala hänger samman. Barnen, 

som levt i en kontext har av någon orsak tvingats till migration och därmed 

förflyttat sig till en annan kontext. Hos vissa socialsekreterare finns en efterfrågan 

på mer specifik kunskap kring ensamkommande barn både i 

socionomutbildningen och som vidareutbildning, något som även berörs i 

Gunnarssons (2008) rapport och SOU 2011:64. De efterfrågar därmed kunskaper 

kring en målgrupp som har en koppling till sociala problem i andra delar av 

världen. Vid dessa studier bör det även vara naturligt att läsa om globalisering och 

bakomliggande faktorer till internationella sociala problem. 

 De migrationsrörelser och sociala problem som finns i världen påverkar 

områdena där socialsekreterarna har kunskaper och erfarenheter, då detta påverkar 

ramarna för det sociala arbetet. Arbetet med ensamkommande barn i en svensk 

kontext påverkas både av nationella och internationella lagar och konventioner. 

De lagrum socialsekreterarna främst omfattas av, och har olika grad av kunskap 

och erfarenhet av, är nationella. I arbetet möter socialsekreterarna även lagrum 

som har en internationell grund. Sveriges migrationslagstiftning har bland annat 

påverkats av EU:s regelverk, vilket är ett exempel på hur globala och lokala 

sammanhang påverkar varandra. Bland de intervjuade socialsekreterarna finns 

både kunskaper och bristande kunskaper kring migration och asylprocesser och 

hos några finns en efterfrågan på kunskap om detta. Alla som arbetar med socialt 

arbete bör ha en grundnivå av omvärldskunskap enligt Healy (2008). I det 

internationella sociala arbetet krävs vidare en förståelse för migration, 

migrationslagar och lämpliga kunskaper om kulturer för att kunna ge lämpligt 

stöd till personer från andra länder och kulturer. Några av intervjupersonerna har 

kompetens kring kulturer och länder barnen kommer ifrån medan hälften av 

socialsekreterarna i dagsläget efterfrågar kunskaper om detta, vilket även Stanley 

(2001) berör. Det finns dock en problematik inbäddat i denna efterfrågan då det 

kan finnas en uppfattning om att kulturer är homogena och förknippade med en 

viss geografisk plats. Thörn (2004) understryker att globaliseringen innebär att 

denna bild blir mer ohållbar på grund av rörelser i världen. Bland annat influeras 
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och förändras kulturer genom migration, såväl i avsändarländer som 

mottagarländer. I ett professionellt arbete är det viktigt att se både individ och 

bakgrund för att kunna förstå och tolka en persons situation, vilket är ett viktigt 

förhållningssätt som några av socialsekreterarna nämner att de har med sig från 

utbildningstiden. Några socialsekreterare betonar att de efterfrågar kunskap om 

kulturer och länder för att de lättare ska kunna förstå barnens bakgrund och vad de 

har varit med om, vilket Gunnarsson (2008) nämner kan innefatta svåra 

upplevelser i hemlandet och en påfrestande resa. Barnens bakgrund är en viktig 

del i behovsbedömningen som socialsekreterarna gör. Gunnarsson (2008) skriver 

att utredningsförfarandet av ensamkommande barn kan vara mindre omfattande 

än andra barnärenden och att detta skulle kunna grundas på svårigheter att få 

tillräcklig information. En socialsekreterare uppger att barnen ibland inte vill 

berätta om sin bakgrund, vilket även Kohli (2006a) berör. 

 

Ramar och förutsättningar i socialsekreterarnas arbete 

Andra viktiga ramar för det sociala arbetet än de som redan nämnts är metoder 

och riktlinjer. Socialsekreterarna i den här studien kan berätta om teorier de 

använder men även lokalt utformade riktlinjer och metoder.   Likt Höijer och 

Magnusson (2008) skriver, har riktlinjer utformats med tiden i de studerade 

kommunerna. Hur riktlinjer utformats har varierat och precis som en 

socialsekreterare påpekar och Gunnarsson (2008) skriver kan arbetet med att 

handlägga ensamkommande barn skilja sig åt mellan kommunerna. Det är då 

extra viktigt med kunskapsutbyten för att utbyta de erfarenheter som finns och 

skapa gemensamma strukturer för att barnen ska få så likvärdiga bedömningar 

som möjligt. 

Globaliseringen påverkar det sociala arbetet och då även arbetet med 

ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige 

har ökat de senaste åren och socialsekreterarna i den här studien tror att antalet 

barn kommer att fortsätta öka. Som anledning till detta hänvisar några till 

situationen i världen och Sveriges rykte som mottagningsland. Globaliseringen 

har bidragit till ökade migrationsströmmar och även att information sprids 

enklare. Socialsekreterarnas uppfattning och kännedom om de ökade migrations-

strömmarna och situationen i världen grundar sig bland annat på den information 

de får genom media. Att det är relativt lätt att ta sig in i Sverige gör att smugglare 
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väljer att föra barnen hit. Sverige har även ett bra rykte som mottagningsland och 

denna information kan enkelt spridas genom informations- och 

kommunikationsteknologier. Sveriges nationella regelverk lyfts då upp till en 

internationell nivå genom att det jämförs med andra länders regelverk och 

påverkar de globala befolkningsrörelserna.  Sveriges asylregler grundar sig även 

på internationella överenskommelser och konventioner. Huruvida det är enkelt att 

resa in i Sverige eller inte står dock lite i ett motsatsförhållande till de tendenser 

på förstärkta gränskontroller som finns. Det är möjligt att en ökning kan fortsätta 

ske men att gränskontrollerna begränsar denna.  

För att hantera en eventuell ökning anser en socialsekreterare att det är viktigt 

att tänka långsiktigt och undvika att det blir en ”förvaring” av barnen. Det krävs 

resurser för att ta emot ensamkommande barn och det är viktigt att det inte blir en 

klassegregation där de stigmatiseras på grund av att de inte ges tillräckligt goda 

förutsättningar för etablering i samhället (Thörn, 2004). Utifrån de senaste 

decenniernas trend av nedskärningar i välfärdssystemen kan det dock frågas hur 

mycket resurser som i realiteten kommer skjutas till. Om liberaliseringspolitiken 

fortsätter likt hittills kommer antagligen resurserna vara begränsade. Som Oktikpi 

och Aymer (2003) belyser, påverkas socialsekreterares behovsbedömningar av 

just resurser och politiska beslut. En av socialsekreterarna belyser även vikten av 

att satsa på hjälp till familjerna i deras närområde för att familjer inte ska behöva 

splittras. Detta knyter an till det Dominelli (2010b) säger, nämligen att lösningen 

kan finnas i en annan kontext. För att komma åt de problem som tvingar barnen 

att fly behövs insatser i hemländerna. Socialt arbete med ensamkommande barn 

kan och bör inte vara isolerat till praktiskt arbete i en svensk kontext utan behöver 

även ske där problemen uppstår. Sociala problem är komplexa och därför kan 

beslut och åtgärder behövas på olika nivåer, både nationellt och internationellt, för 

att kunna åtgärda dessa.  

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka den kompetens socialsekreterare har, 

saknar och efterfrågar i arbetet med handläggning av ärenden rörande 

ensamkommande barn, hur en brist på kompetens och riktlinjer kompenseras i det 

praktiska arbetet samt synen på det framtida arbetet med målgruppen. Resultatet 
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analyserades utifrån ett globaliseringsperspektiv kopplat till socialt arbete. Ingen 

av socialsekreterarna i studien upplevde att de inte har kompetens att arbeta med 

ensamkommande barn. Dock nämnde alla ett eller flera områden där de önskar 

kompetensutveckling. Studien stämmer därmed till viss del överrens med 

Gunnarsson (2008), Kohli (2006b) och Stanley (2001) vilka belyser bristande 

kompetens. Den kompetens som efterfrågas är i huvudsak generell och inte enbart 

specifikt rörande ensamkommande barn. Studien bekräftar att socialsekreterare 

använder sig av inlärda metoder och erfarenheter, vilket även tidigare studier 

visat. Den brist på riktlinjer som nämns i SOU 2011:64 har i de flesta av de 

tillfrågade kommunerna i dagsläget utarbetats och det finns fungerande rutiner. 

Brist på utbildning har kompenserats genom praktiska erfarenheter och 

kunskapsutbyte med andra. Socionomutbildningen är generell och det är svårt att 

få kunskap inom socialt arbetes alla tänkbara områden under tre och ett halvt år. 

Vår studie visar därför att det finns behov av möjlighet till specialiseringar efter, 

och eventuellt även under, utbildningen. Socialsekreterarna tror att antalet 

ensamkommande barn kommer att fortsätta öka och för att hantera detta krävs 

framförallt resurser men även kompetensutveckling 

En av studiens svaga sidor är att den inte berör socialsekreterarnas egen 

kunskap och medvetenhet kring globaliseringens koppling till sociala problem. 

Det hade kunnat ge studien en ytterligare dimension och kan vara bra att ha med i 

framtida studier. Studiens starka sidor är den geografiska spridningen av 

intervjupersonerna, men även att de är examinerade vid tre olika universitet, då 

detta kan ge en bredare bild av kompetensen som finns inom socialtjänsten. Det 

finns dock en begränsning i resurser och då även antalet intervjupersoner. Trots 

att det är ett relativt litet urval kan detta resultat ändå ge en ökad förståelse för 

socialsekreterares kompetens och visar både på vilken kompetens som finns och 

inom vilka områden framtida utbildningar kan behöva utvecklas.  För att göra en 

bättre framtida studie kan det vara av intresse att undersöka kursutbuden vid 

universiteten och undersöka hur viktiga områden för arbete med ensamkommande 

barn berörs samt göra en kvantitativ undersökning av vilka områden 

socialsekreterare behöver kompetensutveckling inom. 

Då ensamkommande barn är ett relativt outforskat område är det viktigt att 

öka kunskapen kring deras situation och arbetet med dessa. Det är även av vikt att 

knyta de historiska erfarenheter som finns till dagens situation och ta tillvara på 
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den kompetens som finns idag för att framtida arbete ska bli så bra som möjligt. 

De ensamkommande barn som vuxit upp i Sverige har erfarenheter som är viktiga 

att ta till vara. Sverige tog emot 70 000 ensamkommande barn under andra 

världskriget och ändå beskriver majoriteten av socialsekreterarna fenomenet som 

nytt. En viktig fråga är om de historiska erfarenheterna helt har gått förlorade och 

hur dagens kunskaper kan överföras till framtida internationellt socialt arbete. 
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