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Abstract 
The number of unaccompanied minors increased significantly during the fall of 2015. Society 

calls this period as the refugee stream. The present essay examines the social service workers 

descriptions of the work with unaccompanied children during increased work demands in 

connection with the refugee flow from 2015. Furthermore, the study intends to investigate 

how the refugee stream affected the work of the social service with unaccompanied minors 

today. The present study is a qualitative vignette study with a semi-structured interview guide. 

Five respondents working in two different units for unaccompanied minors have participated 

in the study. The obtained empirical was analyzed through a thematic analysis. The result of 

this study shows that the social service workers find that their investigations of 

unaccompanied minors became inadequate. This is due to increased case volume, time 

pressure and resource shortage in municipal housing. In addition, the result shows that the 

social service workers describe difficulties in fully paying attention considering the child 

perspective during this period. It is apparent that the social service workers during the refugee 

stream granted undeclared external housing placements as a consequence at the lack of 

resources. Finally, the result shows that a unit, as a number of respondents work within, had 

been given directives to move the unaccompanied minors to the municipality’s own area. The 

respondents find that the decision taken during the refugee flow in 2015 affects their work 

today. 

Keywords: Social Work, Social Service, Social Service Workers, Unaccompanied minors, 

Refugee Stream, Consequences, Child Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Antalet ensamkommande barn ökade markant under hösten 2015. Denna period kallas av 

allmänheten för flyktingströmmen. I föreliggande uppsats undersöks socialsekreterares 

beskrivningar av arbetet med ensamkommande barn under ökade arbetskrav i samband med 

flyktingströmmen 2015. Vidare avser studien att undersöka hur flyktingströmmen påverkat 

socialsekreterares arbete med ensamkommande barn idag. Studien är en kvalitativ 

vinjettstudie med en semi-strukturerad intervjuguide. Fem respondenter som arbetar inom två 

olika enheter för ensamkommande barn har medverkat i studien. Den inhämtade empirin 

analyserades genom en tematisk analys. Resultatet i föreliggande studie visar att 

socialsekreterare upplever att deras utredningar av ensamkommande barn under 

flyktingströmmen blev bristfälliga. Detta på grund av ökad ärendemängd, tidspress och 

resursbrist vad gäller kommunala boendeplatser. Dessutom visar resultatet på att 

socialsekreterare beskriver svårigheter med att beakta barnperspektivet fullt ut under denna 

period. Det framgår att socialsekreterare under flyktingströmmen beviljade outredda externa 

boendeplaceringar som en konsekvens av bristande resurser. Slutligen visar resultatet att en 

enhet, som ett antal av respondenterna arbetar inom, fått direktiv fått direktiv på att flytta de 

ensamkommande barnen till kommunens egen regi. Respondenterna upplever att beslut som 

fattades under flyktingströmmen 2015 på så sätt påverkar deras arbete idag.  

 

Nyckelord: Socialt arbete, Socialtjänsten, Socialsekreterare, Ensamkommande barn, 

Flyktingströmmen, Konsekvenser, Barnperspektivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Innehållsförteckning   
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering .................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte & Frågeställningar ............................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................................. 2 

1.4 Relevans för socialt arbete .......................................................................................................... 2 

1.5 Definition av centrala begrepp ................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ............................................................................................................................... 3 

2.1 Ensamkommande barn ............................................................................................................... 3 

2.2 Mottagandet av ensamkommande barn .................................................................................... 4 

2.3 Barnkonventionen ....................................................................................................................... 4 

2.4 Socialtjänstens insatser och barnets rättigheter ....................................................................... 4 

2.5 Vilka arbetsuppgifter har en socialsekreterare? ...................................................................... 5 

2.6 Vad utmärker arbetet med ensamkommande barn ................................................................. 6 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 7 

3.1 Socialarbetarnas arbetssituation ................................................................................................ 7 

3.2 Socialt arbete med ensamkommande barn ............................................................................... 8 

3.3 Svårigheter i arbetet med ensamkommande barn ................................................................... 9 

3.4 Meningsfulla relationer och boendeform .................................................................................. 9 

4. Tolkningsram ...................................................................................................................... 10 

4.1 Socialpolitik ................................................................................................................................ 10 

4.2 Barnperspektivet ....................................................................................................................... 11 

4.3 Makt inom organisationen ........................................................................................................ 11 

4.4 Gräsrotsbyråkrat ....................................................................................................................... 12 

4.5 Handlingsutrymme .................................................................................................................... 12 

5. Metod ................................................................................................................................... 13 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats ....................................................................................................... 13 

5.2 Kvalitativ metod ........................................................................................................................ 13 

5.3 Konstruktion av vinjett ............................................................................................................. 14 

5.4 Urval ........................................................................................................................................... 14 

5.5 Presentation av respondenterna ............................................................................................... 15 

5.6 Upprättandet av intervjuguide ................................................................................................. 15 

5.7 Genomförandet av intervjuer ................................................................................................... 15 

5.8 Databearbetning och analys ..................................................................................................... 16 

5.9 Validitet och Reliabilitet ........................................................................................................... 16 

5.10 Litteratur och informationssökning ...................................................................................... 17 



 

 
 

5.11 Etiska överväganden ............................................................................................................... 18 

5.12 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 19 

6. Resultat och Analys ............................................................................................................ 19 

6.1 Socialsekreterarnas arbetsbelastning ...................................................................................... 19 

6.1.2 Brist på resurser ................................................................................................................. 21 

6.2 Flytta hem de ensamkommande barnen till boenden inom kommunens egen regi ............ 22 

6.3 Svårigheter med att beakta barnperspektivet ........................................................................ 24 

6.3.1 Ensamkommande barn i jämförelse med andra barn .................................................... 25 

7. Diskussion ........................................................................................................................... 27 

8. Slutsats ................................................................................................................................. 28 

9. Vidare forskning ................................................................................................................. 29 

Referenser ............................................................................................................................... 30 

Bilaga 1 - informationsbrev ................................................................................................... 34 

Bilaga 2 - Intervjuguide ......................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1 
 

1. Inledning 

Sverige upplevde den största flyktingströmmen i modern tid under 2015 (Migrationsverket, 

2016a). Antalet asylsökande personer var 162 817 under året, vilket ledde till att 

Migrationsverket fick väldigt många asylansökningar att behandla. Andelen asylsökande 

ensamkommande barn och ungdomar tredubblades under 2015 i jämförelse med föregående 

år, och de utgjorde 35 369 av de 162 817 personer som sökte asyl i Sverige. Sverige hade i sin 

migrationsprognos inte räknat med att antalet asylsökande under 2015 skulle vara så stort. En 

konsekvens av den ökade migrationen till Sverige blev att yrkesutövare som arbetar med 

målgruppen asylsökande fick fler ärenden att hantera (Migrationsverket, 2016a). I kommuner 

där det ensamkommande barnet eller ungdomen vistas har socialnämnden det långsiktiga 

ansvaret vad gäller att tillgodose deras behov enligt Socialtjänstlagen (2001:453).  

I Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det enligt 11kap. 2 § att utredningar som rör barn ska 

utredas skyndsamt och vara genomförd senast fyra månader från den dag då utredning inleds. 

Dramatiska välfärdsförändringar, som exempelvis flyktingströmmen 2015, ökar 

arbetsbelastningen för de socialsekreterare som arbetar inom enheter som har att till uppgift 

att handlägga ärenden som rör ensamkommande barn. Den ökade arbetsbelastningen kan leda 

till att socialsekreterare upplever obalans vad gäller resurser och krav (Astvik & Melin, 2013). 

Detta eftersom kommunerna som är socialsekreterarnas arbetsgivare inte kan förutsäga eller 

redogöra för hur inflödet av ärenden som rör ensamkommande barn kommer att se ut 

(Backlund, Eriksson, Greiff & Åkerlund 2014). I en artikel skriven av Granestrand (2017) 

som publicerades i Dagens Samhälle 12 januari 2017 diskuteras bristen på socionomer och i 

synnerlighet socialsekreterare, utifrån att minst 1440 socialsekreterare lämnade sin tjänst 

under 2016. I många av Sveriges kommuner råder det brist på socialsekreterare, en del 

kommuner är i omedelbart behov av att anställa minst 20 personer med denna 

yrkesbefattning. Ett flertal kommunen har höjt socialsekreterares löner för att kunna rekrytera 

och behålla personal (ibid). Vidare framkommer det i en lägesrapport från Socialstyrelsen 

(2016c) publicerad i januari 2016, att situationen är kritisk och allvarlig på många 

Socialtjänster i Sverige. Några kommuner beskriver att de under flyktingströmmen upplevde 

ett flertal svårigheter, bland annat vad gäller att bevilja de ensamkommande barnen boende. 

Detta då det fanns en brist på hem för vård och boende (HVB) samt familjehem. Majoriteten 

av socialsekreterarna beskriver att de under flyktingströmmen, inte hade tid att göra ordentlig 

uppföljning av den vård det ensamkommande barnet beviljats. Sammantaget visar 

lägesrapporten att kommuner hade svårigheter med att tillgodose ensamkommande barns 

behov (Socialstyrelsen, 2016c). I en rapport från Förenta Nationernas barnrättskommitté får 

Sverige kritik vad gäller mottagandet av asylsökande barn. Kommittén beskriver att barn i 

migrationssituationer inte behandlas likadant som barn som inte är i migrationsprocessen. 

Kommittén uttrycker en oro över att väntetiderna gällande avgörandet av asylärenden för barn 

är långa, samt att asylsökande barn tilldelas gode män som i vissa fall saknar lämplig 

utbildning (SoU, 2016:19). Barnrättskommitténs kritik kan vara väsentlig att belysa då 

Barnrättsutredningen föreslår att Barnkonventionen skall bli svensk lag 1 januari 2018 (ibid).  

1.1 Problemformulering 

Ensamkommande barn som flyr till Sverige utan sina vårdnadshavare är inte ett nytt fenomen, 

utan detta har förekommit sedan en lång tid tillbaka (Hessle, 2009). Det finns ett antal 

forskningsstudier och rapporter som utifrån olika perspektiv studerat ensamkommande barn 

(Wernesjö, 2014; Stretmo och Melander, 2013). Vidare finns det ett flertal studier som 

beskriver socialsekreterarnas arbetssituation (Astvik & Melin, 2013; Tham, 2007; Blomberg 

m.fl., 2015). Dessutom har ett flertal internationella vetenskapligt granskade studier som 

belyser de utmaningar socialarbetare som möter ensamkommande barn ställs inför 
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identifierats (Hopkins & Hill, 2011; Dunkerly, 2005). Flyktingströmmen 2015 innebar en ny 

situation i Sverige (Riksrevisionsverket, 2017). Detta kan ha lett till att det finns situationer 

eller utmaningar i den processen som inte tidigare belysts i forskningssammanhang. 

Föreliggande studie avser att belysa de utmaningar eller situationer som kan ha uppstått till 

följd av flyktingströmmen. En kvalitativ undersökning kan därför vara relevant för att kunna 

fördjupa förståelsen för socialsekreterares beskrivningar av att arbeta under ökade arbetskrav i 

samband med flyktingströmmen.  

1.2 Syfte & Frågeställningar  

Syftet är att undersöka socialsekreterares beskrivningar av arbetet med ensamkommande barn 

under ökade arbetskrav i samband med flyktingströmmen 2015. Vidare är syftet att undersöka 

hur flyktingströmmen påverkat socialsekreterares arbete med ensamkommande barn idag.  

 

• Vilka konsekvenser beskriver socialsekreterarna att det ökade mottagandet av 

ensamkommande barn hade på handläggningen av ärenden samt beviljandet av 

insatser? 

• Hur beskriver socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn att 

barnperspektivet kunde beaktas under flyktingströmmen 2015? 

• Hur beskriver socialsekreterare att boendeplaceringar som beviljats till 

ensamkommande barn under flyktingströmmen påverkar deras arbete med målgruppen 

idag? 

 

1.3 Avgränsning 

I föreliggande studie har vi valt att avgränsa oss till ett urval av fem socialsekreterare. De 

ensamkommande barnens perspektiv på flyktingströmmen och dess innebörd kommer inte att 

beaktas i studien. I fokus är socialsekreterares beskrivning av sin arbetssituation, hur 

barnperspektivet kunde beaktas samt hur boendeplaceringar påverkat dagens arbete med 

målgruppen. Vidare innebär avgränsningen att föreliggande studie endast kommer att 

redogöra för konsekvenser kopplade till socialsekreterarnas arbetssituation och insatser de 

ensamkommande barnen beviljats.  

 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Som tidigare beskrivits under problemformuleringen, finns ett antal studier om 

ensamkommande barn ur olika perspektiv (Wernesjö, 2014; Stretmo och Melander, 2013). I 

en rapport av Socialstyrelsen (2016c) uppmärksammas ett flertal brister i arbetet med 

ensamkommande barn. Föreliggande studie kan bidra till kunskap om hur socialsekreterares 

arbete med ensamkommande barn påverkades under flyktingströmmen. Vidare kan denna 

studie ge en djupare förståelse för vilka faktorer som låg till grund för de brister som 

Socialstyrelsen (2016c) beskrivit som framträdande under flyktingströmmen. Dessa brister 

var tillgång till personal, omplaceringar och outredda boendeplaceringar (ibid). Ökad 

kunskap, om den situation som flyktingströmmen 2015 medförde, kan leda till att 

Socialtjänsten uppmärksammar de faktorer som medförde att ensamkommande barns behov 

inte kunde tillgodoses. Detta kan i framtiden leda till politiska beslut om att tillföra resurser 

och medverka till utbildning samt kunskapsutveckling.  

 

1.5 Definition av centrala begrepp 

I föreliggande studie kommer vi utgå från följande definitioner.  
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Ensamkommande barn 

I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. definieras ensamkommande barn enligt 

följande ”Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar 

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

ankomsten står utan sådan ställföreträdare” (Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 

1994:137, 1 §) 

 

Hem för vård eller boende 

I Socialtjänstförordningen (2001:937) definieras HVB – hem enligt följande. 

”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt” (Socialtjänstförordningen 2001:937, 3kap, 1 §).  

Familjehem 

I Socialtjänstförordningen (2001:937) definieras familjehem enligt följande. 

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt” (Socialtjänstförordningen 2001:937, 3kap, 2 §).  

2. Bakgrund 

Inledningsvis i detta kapitel, ges en beskrivning av ensamkommande barn och 

ansvarsfördelningen för mottagandet av denna målgrupp. Detta för att klargöra i vilket skede 

Socialtjänsten som myndighet blir en aktuell aktör i den ensamkommandes vistelse i Sverige. 

Vidare kommer ensamkommande barns rättigheter att beskrivas. De rättigheter som barn har i 

Sverige grundar sig bland annat på Barnkonventionen vilken kommer att belysas i följande 

kapitel. Dessutom ges en redogörelse för socialtjänsten som organisation samt 

utredningsförfarandet. Detta för att sedan på en mer ingående nivå beskriva vad som är 

utmärkande för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Syftet är att 

uppmärksamma behoven hos ensamkommande barn och på så sätt redogöra för skillnaden i 

arbetet för socialsekreterare som arbetar med denna målgrupp i jämförelse med 

socialsekreterare som arbetar med svenska barn.  

2.1 Ensamkommande barn 

Ensamkommande barn är inte en homogen grupp. De kommer från olika länder, kulturer och 

bär med sig olika former av erfarenheter (Röda korset, 2017). Enligt statistik från SCB (2016) 

utgjorde flickor endast 8 % av totalt 35 369 ensamkommande barn under 2015. Vidare 

framgår det i statistiken att cirka 40 % av de nyanlända ensamkommande barn under denna 

period var 16 år gamla och majoriteten var 14 år eller äldre, medan barn som var yngre än 7 år 

utgjorde mindre än en procent. Röda korset (2017) poängterar att en del av de 

ensamkommande barnen har kontakt med sitt nätverk från hemlandet, det vill säga sina 

föräldrar och andra anhöriga. Det finns också de som förlorat eller splittrats från sin familj. 

Något som är gemensamt eller som kännetecknar ensamkommande barn, är att de känner en 

ovisshet inför framtiden. Oavsett om asylsökande inom denna målgrupp beviljas 

uppehållstillstånd eller inte, har de ett flertal rättigheter som Sverige måste beakta. Detta 

genom att Sverige åtagit att följa Förenta Nationernas konvention om barnens rättigheter. 

(Röda korset, 2017). Ensamkommande barn har samma rättigheter som svenska barn vad 

gäller tillgången till hälso- och sjukvård samt utbildning (Socialstyrelsen, 2016b).  
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2.2 Mottagandet av ensamkommande barn 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret vad gäller att registrera ensamkommande barn 

i Sverige. Migrationsverket har vidare ansvaret att anvisa en kommun som ska ta hand 

mottagandet av ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016b). Andelen ensamkommande 

barn en kommun tar emot beror på kommunens storlek och tidigare mottagande. Det 

kommunala mottagningssystemet utgår från normaliseringsprincipen. Detta innebär att alla 

ensamkommande barn, så långt som möjligt ska omfattas och kunna ta del av det svenska 

omvårdnadssystemet (Socialstyrelsen, 2016b). Innan det ensamkommande barnet anvisats till 

en kommun, får denne ett tidsbegränsat boende i ankomstkommunen. Den kommun där det 

ensamkommande barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet brukar benämnas 

som ankomstkommunen. Anvisningskommunen har sedan det långsiktiga ansvaret för barnet 

(Migrationsverket, 2016b). Det långsiktiga ansvaret innebär att kommunen ansvarar för det 

målgruppens boende, dagliga omsorg och eventuellt särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2016b). Så 

snart som möjligt efter att det ensamkommande barnet registrerats i Sverige, ska en god man 

tillförordnas till hen enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den gode 

mannen är barnets företrädare och ansvarar för dennes angelägenheter enligt Föräldrabalk 

(1949:381) 11 kap. 1 §.  

2.3 Barnkonventionen 

Sverige har sedan 1990 ratificerat Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Detta har lett till att Barnkonventionen är en viktig del av Sveriges humanitära arbete 

(Regeringen, 2006). Barnrättsutredningen föreslår att Barnkonventionen skall bli svensk lag 1 

januari 2018 (SoU, 2016:19).  

I barnkonventionen (2009, artikel 3) framgår det att barnets bästa ska vara avgörande i alla 

beslut som rör barn (ibid). Vidare finns det fyra artiklar inom Barnkonventionen som är 

centrala i arbetet med asylsökande barn.  I Barnkonventionen (2009, artikel 10) framgår det 

att barn eller dennes föräldrars ansökan om familjeåterförening ska behandlas humant och 

snabbt. Ett barn med föräldrar som är bosatta i andra länder har i regel rätt till direkt kontakt 

med föräldrar, förutom vid särskilda undantagsfall. Barnkonventionen, (2009, artikel 12) 

handlar om barnets rätt till att framföra sina åsikter vad gäller frågor som rör barnet själv. 

Vidare ska barnets åsikter beaktas i relation till dennes ålder och mognad. Barnkonventionen, 

(2009, artikel 22) belyser att konventionsstaterna, vilka är länder som ratificerat Förenta 

Nationernas konvention om barnens rättigheter, ska erbjuda skydd och humanitärt bistånd till 

flyktingbarn oavsett om de åtföljts av sina vårdnadshavare. Konventionsstaterna ska 

tillsammans med organisationer som samarbetar med Förenta Nationerna, bistå barnet att 

spåra sina vårdnadshavare. Detta i syfte att barnet ska erhålla förutsättningar för kunna 

återförenas med sin familj. Om vårdnadshavare eller personer från barnets familj inte 

påträffas, ska dessa länder bistå barnet samma skydd som barn som tvingats lämna sin 

hemmiljö. I Barnkonventionen, (2009, artikel 39) framgår det att länder som åtagit sig ansvar 

att följa Barnkonventionen ska vidta alla insatser av lämplig karaktär för barn som bland 

annat utsatts för tortyr, övergrepp, förnedrande behandling eller utnyttjande. Insatserna ska 

främja barnets fysiska och psykiska hälsa (ibid).  

2.4 Socialtjänstens insatser och barnets rättigheter  

Socialtjänstlagen reglerar kommunens yttersta ansvar för de personer som bor i kommunen 

och kommunlagen föranstaltar att det ska finnas en socialnämnd i alla kommuner. 

Socialtjänstens verksamhet utgår ifrån ett flertal lagar, i synnerhet Socialtjänstlagen 

(2001:453). Inom detta lagrum finns bestämmelser vad gäller kommunens skyldigheter 

gentemot kommuninvånarna. Inom Socialtjänstens uppgifter och tjänster ingår att ge 

kommunens invånare upplysningar, stöd, råd, vård, ekonomisk hjälp samt andra former av 
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bistånd till enskilda eller familjer som är i behov av det. I vissa kommuner kan Socialtjänsten 

erbjuda fler tjänster än de som nämnts ovan. Detta då socialtjänstlagen (2001:453) inte 

preciserar alla insatser en kommun kan bevilja, utan enbart redogör för de insatser 

Socialtjänsten är skyldiga att bistå med. När Socialtjänsten beviljar en klient olika former av 

insatser, heter det rent formellt att bistånd beviljats. Socialtjänsten är skyldiga att bistå med 

insatser för att klienten ska uppnå en skälig levnadsnivå, om klientens behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt (Lundgren, Sunesson, Thunved, 2015).   

Boendeplaceringar som beviljats barn enligt Socialtjänstlagen (2001:453) bygger på 

frivillighet och kan inte genomföras om barnet och den gode mannen motsätter sig insatsen. 

Justitieombudsmannen har fått in ett flertal klagomål från ensamkommande barn som uppger 

att de blivit omplacerade av Socialnämnden mot deras vilja. Vid uppsägning eller 

omplacering av ett barn måste Socialnämnden i den aktuella kommunen beakta barnets samt 

den gode mannens åsikter. Om barnet inte fått framföra sina åsikter gällande omplaceringen, 

kan Socialnämnden inte göra någon fullständig bedömning av barnet. Vanligtvis kan 

biståndsbeslut inte överklagas av någon part, men om det framkommer att barnet inte 

tillförsäkrats en skälig levnadsnivå, finns det möjlighet att barnet får sin sak prövad i domstol 

(Jo:s beslut, dnr 5565-2016).  Enligt Förvaltningslag (1986:223) 22 § kan beslut som rör 

enskilda individer överklagas av de som är part i ärendet. Detta innebär att beslut som rör 

ensamkommande barn kan överklagas av dem eller deras förmyndare.   

2.5 Vilka arbetsuppgifter har en socialsekreterare? 

Ett ärende inom Socialtjänsten aktualiseras genom ansökan, anmälan eller på ett annat sätt. 

Socialsekreteraren tilldelas ärendet av ledningen på sin arbetsplats. Därefter börjar 

socialsekreteraren med att genomföra en skydd och förhandsbedömning. Nästa steg i 

utredningsförfarandet är att besluta om att inleda utredning eller inte i ärendet. I utredningar 

och beviljandet av insatser ska klientens behov ses mot bakgrund av verksamhetens resurser. 

Nästa moment i utredningsförfarandet är att socialsekreteraren ska beskriva sitt förslag till 

beslut vad gäller insats. Slutligen sammanställer socialsekreteraren ett beslutsunderlag innan 

ärendet övergår från att vara i utredningsskedet till en pågående insats (Socialstyrelsen, 2015). 

Figuren nedan från Socialstyrelsen visar utredningsförfarandet inom Socialtjänsten på en 

övergripande nivå.  
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(Socialstyrelsen, 2015)  

2.6 Vad utmärker arbetet med ensamkommande barn 

Ensamkommande barn är i behov av stöd från samhället då de emigrerat till Sverige utan sina 

föräldrar (Socialstyrelsen, 2013). Eftersom majoriteten av denna målgrupp inte har något 

boende, beviljar socialsekreteraren i anvisningskommunen genast dem ett boende i syfte att 

uppfylla deras primära behov. Detta utan att tidigare ha utrett om barnet eventuellt har 

ytterligare behov (Socialstyrelsen, 2016b). Socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn handskas med en målgrupp som skiljer sig från andra målgrupper. 

Många har med sig erfarenheter från traumatiska händelser vilket resulterar i olika former av 

psykisk ohälsa, vanliga problem är sömnsvårigheter, mardrömmar eller annat obehag 

(Socialstyrelsen, 2013).  I en rapport från Backlund, Eriksson, Von Greiff och Åkerlund 

(2012) framkommer det att många ensamkommande flyktingbarn bär med sig trauman som av 

personal som arbetar med denna målgrupp, uppfattas som svårhanterliga.  Personalen 

beskriver att det är svårt att avgöra om de ska prata med de ensamkommande barnen om deras 

bakgrund eller historia. Det framgår i rapporten att socialarbetare tycker det är svårt att ställa 

rätt frågor till barnen, eftersom de inte kan relatera till de erfarenheter och kunskap barnet bär 

med sig från det land hen kommer ifrån. En del socialsekreterare beskriver att några 

ensamkommande barn inte berättar om sin bakgrund eller flykt, vilket försvårar mötet mellan 

socialsekreteraren och det ensamkommande barnet (ibid).  

Socialstyrelsen (2013) menar att ensamkommande barn kan uppfattas som aggressiva eller 

ilskna av skol- och boendepersonal, vilket kan ses som ett uttryck för att de upplever ett 

obehag. Vidare identifierar Socialstyrelsen (2013) ett flertal hälsorisker kopplade till 

ensamkommande barn, dessa hälsorisker är rökning, alkohol och droger. Det professionella 

arbetet med denna målgrupp handlar om att skapa en balans mellan klientens önskemål och 

rättigheter samt organisationens riktlinjer och skyldigheter. Något som utmärker arbetet 

mellan professionella och ensamkommande barn kan vara språksvårigheter.  Bristande 

språkkunskaper kan även medföra svårigheter i utredningsprocessen vilket kan leda till att 

socialsekreteraren får svårt att utreda vilka behov som barnet har. Brist på tolkar medför att 

klienterna kan ha svårt att ta till sig information från socialsekreteraren och samtidigt kan det 
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medföra att de har svårt att göra sin röst hörd. Vidare är det ett flertal av de ensamkommande 

barnen som avviker och försvinner under asyl och utredningsprocessen. Detta är 

problematiskt då utredningen försvåras samtidigt som det finns en risk för att dessa barn 

utnyttjas på olika sätt (Socialstyrelsen, 2013).  

3. Tidigare forskning 

Vi har genomfört en kunskapsöversikt i syfte att söka efter forskning som berör socialt arbete 

med ensamkommande barn samt socialsekreterarens arbetsförhållanden. För att hitta relevant 

forskning har sökningen vidgats och även inkluderat artiklar om socialarbetare i allmänhet, 

detta då det finns begränsad forskning som enbart berör socialsekreterare. Vidare har 

forskningsartiklar om ensamkommande barn, deras behov av stöd och hjälp samt de 

svårigheter som socialsekreterare som i sin yrkesutövning möter målgruppen ställs inför 

eftersökts.  

 

3.1 Socialarbetarnas arbetssituation 

Blomberg, Kallio, Kroll och Saarinen (2015) beskriver i sin studie vilka utmaningar Nordiska 

socialarbetare ställs inför. De poängterar att yrkesutövare inom socialt arbete har ett krävande 

arbete. I studien framgår det att cirka en tredjedel av svenska socialarbetare upplever att de 

har en hög arbetsbelastning vilket de beskriver som påfrestande. Dessutom framgår det i 

studien att kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn och som har en begränsad 

yrkeserfarenhet upplever sitt arbete som tuffast. Studiens resultat visar att ungefär hälften (44 

%) av Sveriges socialarbetare upplever rollkonflikter i sin yrkesutövning. Blomberg m.fl. 

(2015) förklarar att socialarbetarnas upplevelse av stress kan bero på flera olika faktorer, 

bland annat arbetslivserfarenhet. De som har begränsad erfarenhet inom socialt arbete löper 

större risk för att uppleva hög arbetsbelastning och rollkonflikter (ibid). En annan studie av 

Coffey, Dugdill och Tattersall (2004) undersöker även den socialarbetarens arbetssituation. 

Studien genomfördes på två avdelningar inom en Socialtjänst i England och slår fast att 

socialt arbete generellt är under press. Detta då det finns en hotande brist på personal inom 

den offentliga sektorn.  En hög arbetsbelastning har medfört att unga socialarbetare i 

allmänhet inte söker sig till den offentliga sektorn. Detta är problematiskt då studien 

uppmärksammar att många yrkesverksamma socialarbetare närmar sig pensionsålder (ibid).  

 

Astvik och Melin (2013) redogör för hur socialarbetare hanterar hög arbetsbelastning och 

ökade arbetskrav i sin forskning från Sverige. Detta genom att först beskriva att anställda 

inom välfärdssektorn, i synnerlighet socialsekreterare som arbetar inom enheter för barn får 

erfara ökade arbetskrav. Mot bakgrund av välfärdsförändringar och ökade arbetskrav har de 

undersökt socialsekreterares copingstrategier. Resultat från forskningen visar att obalans 

mellan arbetskrav och resurser leder till det som socialsekreterarna uttrycker som stressiga 

situationer. Astvik och Melin (2013) presenterar fem huvudstrategier som socialsekreterarna i 

studien använde sig utav. Dessa strategier benämns enligt följande, kvalitetssänkande 

strategier, kompensatoriska strategier, disengagemang, voice samt exit. Socialsekreterarna i 

studien använde ibland flera av strategierna parallellt. Kvalitetssänkande strategier kommer 

till uttryck då socialsekreteraren anser att denne måste göra ett val mellan kvalitén i arbetet 

och sitt eget välbefinnande. Detta till följd av obalansen mellan arbetskrav och resurser. Några 

av respondenterna i forskningen uppger att det fått sänka standarden på arbetsuppgifternas 

kvalité. Kompensatoriska strategier handlar om att yrkesutövaren anstränger sig till att hantera 

obalansen mellan arbetskrav och resurser. Detta i syfte att kvalitén i arbetet ska vara god, även 

om arbetskraven ökar. Övertidsarbete, arbeta hemifrån och att hoppa över raster på arbetet för 
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att kunna hantera arbetsbelastning kännetecknar denna strategi. Socialsekreterares motiv av 

att använda sig kompensatoriska strategier grundar sig i, att de har ett stort personligt ansvar 

för att färdigställa arbetsuppgifter inom tidsramen som finns enligt lag. Det som är 

gemensamt för socialsekreterare som använder sig utav disengagemang som copingtrategi, är 

att de upplever en stor frustration över sin arbetssituation. Dessa yrkesutövare slutar att 

engagera sig i arbetsgruppen och inom arbetsmiljöfrågor eftersom de anser att arbetssituation 

är hopplös (ibid). Flera respondenter i forskningen som använder sig utav disengagemang som 

strategi, beskriver en hög personalomsättning på grund av missnöje inom den enhet de arbetar 

inom. Till skillnad mot disengagemang innebär voice-strategier att yrkesutövare protesterar 

mot omständigheterna och arbetssituation som upplevs påfrestande. Många socialsekreterare 

beskriver självanklagelser vilket de kan reducera genom att kritisera orimliga arbetskrav. Det 

hade inneburit hot mot den egna identiteten och socialt arbete som profession, om 

socialsekreterarna inte skulle kritisera de orimliga arbetskraven. Exit som strategi innebär att 

lämna sitt arbetsuppdrag i syfte att hantera den otillfredsställande miljön. Anledningen till att 

en del socialsekreterare säger upp sig från sitt arbete, och således använder exit som strategi 

är att arbetsvillkoren inte är proportionerliga i relation till hur kvalitativt professionellt socialt 

arbete ska bedrivas enligt dem (Astvik & Melin, 2013).  

Coffey m.fl. (2004) belyser att det finns en skillnad mellan olika enheter.  Exempelvis har 

yrkesverksamma som arbetar inom enheter för barn och familj, i studien visat sig vara de som 

har mest frånvaro på arbetet, i jämförelse med andra enheter inom den offentliga 

verksamheten. Författarna understryker att personal inom enheter för barn och familj är de 

som känner sig minst tillfredsställda på arbetet och upplever ett flertal organisatoriska 

begränsningar som påverkar deras handlingsutrymme negativt. Situation inom Socialtjänsten 

är värre än vad man tidigare trott vilket hänger samman med de upplevda svårigheter som 

socialarbetarna beskriver. I en nationell studie genomförd av Tham, (2007) stärks 

ovannämnda studies resultat om att socialarbetare upplever en för hög arbetsbelastning. Tham 

(2007) redogör för att hälften av respondenterna som medverkat i undersökningen uppger att 

de funderar på att byta arbete inom det närmsta året. Majoriteten av respondenterna i studien 

uppgav att de skulle känna sig mer tillfredsställda med sin nuvarande arbetsplats, om de 

belönades av ledningen i form av exempelvis positiv feedback. I studien var många av 

respondenterna oerfarna socialarbetare, vilket kan vara anledningen till att de uppgav att de 

kände ett större behov av att bli omhändertagna och värderas för sitt arbete (Tham, 2007). I 

studien beskriver respondenterna ett behov av att arbetsgivare ska erbjuda god introduktion 

vad gäller arbetet och arbetsplatsen till nyexaminerade och oerfarna socialarbetare (ibid) 

 

3.2 Socialt arbete med ensamkommande barn 

Wernesjö (2014) belyser ensamkommande barns situation under asylprocessen i sin 

avhandling från Sverige. Det framgår i avhandlingen att dessa barn upplever osäkerhet och 

oro under asylprocessen. Vidare beskriver Wernesjö (2014)  att den Socialtjänst som har 

kontakt med denna målgrupp i asylprocessen, i högre utsträckning behöver involvera de 

ensamkommande barnen till att aktivt delta i beslutsfattandet vad gäller ärenden som handlar 

om dem. Hon menar att det är väsentligt att målgruppen bekantar sig med det svenska 

mottagningssystemet och får en god bild av myndigheterna de har kontakt med (ibid).  

Livsvillkoren och det stöd ensamkommande barn får under deras första period i den nya 

nationen får en avgörande betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling (Kohli, 2007). 

Även Backlund m.fl. (2012) beskriver i sin nationella forskningsrapport vikten av att vid 

samtal med ensamkommande barn ge de informativa aspekterna av socialt arbete en stor plats. 
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Detta för att barnen ska förstå hur socialtjänsten och mottagningssystemet av 

ensamkommande barn i Sverige fungerar. Backlund m.fl. (2012) beskriver vidare att 

Socialtjänsten utreder de ensamkommande barnens behov genom att göra en social 

barnavårdsutredning med hjälp av samma utredningssystem som används vid utredningar av 

svenska barn. Socialarbetarna i rapporten anser att utredningar om målgruppen generellt inte 

har samma djup eller bredd som utredningar gällande svenska barn. Yrkesutövarna säger att 

detta beror på att de har svårt att tolka och förstå klientgruppens erfarenheter, samtidigt som 

barnen uppvisar brist på tillit. Socialarbetarna i rapporten beskriver att de är osäkra på om de 

ska prata om sådant som i det ensamkommande barnets livshistoria uppfattas som jobbigt 

eller svårt. Detta grundar sig på att yrkesutövarna anser att barnet snarare vill blicka mot 

framtiden, än att prata om det förflutna (ibid). 

Hopkins och Hill (2011) diskuterar vilka grundbehov ensamkommande barn har. De har i sin 

studie delat upp ensamkommande barns behov i tre olika tidsperioder, nämligen nutid, framtid 

och dåtid. Ensamkommande barn är en klientgrupp som kommer till ett främmande land med 

kulturer och normer de inte är vana vid. Undersökningen konstaterar att ett ensamkommande 

barn till en början behöver få sina omedelbara behov tillgodosedda, det vill säga behoven i 

nutid. De behov uppfattas som omedelbara är att de ensamkommande barnen ska beviljas 

någonstans att bo, få mat, vård och medicinskt stöd. Vidare menar Hopkins och Hill (2011) att 

socialarbetare behöver överväga framtiden efter att de tillgodosett de omedelbara behoven, 

innan denne betraktar klientens förflutna. Med detta menas att socialsekreterare tillsammans 

med andra aktörer samverkar för att den enskilde ska ha tillgång till skola, ha hälsan i behåll 

och ha dagliga rutiner. Hopkins och Hill (2011) uppmanar vidare till att engagera de 

ensamkommande barnen i sociala aktiviteter då detta leder till välbefinnande. Slutligen 

framkommer det att socialarbetare ska hantera de ensamkommande barnens förflutna, då är 

det viktigt att ta hänsyn till klientens önskemål och omständigheter. Vid detta stadie är det 

betydelsefullt att fokusera på klientens mentala hälsa, ge denne rådgivning samt tillgodose de 

känslomässiga behoven. Hopkins och Hill (2011) föreslår att socialarbetare ska ta hänsyn till 

de ensamkommande barnens kulturella ursprung när de tar itu med det förflutna. 

3.3 Svårigheter i arbetet med ensamkommande barn 

I en studie från Wales genomförd av Dunkerly, Scourfield, Maegusuku-Hewett och Smalley 

(2005) beskrivs socialarbetarens arbete med asylsökande barn. I studien beskrivs en 

bidragande faktor till varför arbetet med ensamkommande barn är unikt i jämförelse med 

andra barn. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer och fokusgrupper med respondenter 

som arbetar med asylsökande barn. Studien syftar bland annat till att redogöra för etiska 

dilemman som uppkommer i arbetet med asylsökande barn. Det framkommer att asylsökande 

barn är sårbara utifrån asylprocessen. Detta då systemet kan bidra till att det asylsökande 

barnet förflyttas från en del av landet till en annan. Resultat i studien visar att socialarbetare 

har litet handlingsutrymme i mötet med de asylsökande barnen. Vidare visar resultaten i 

studien att socialarbetare utmanade och ifrågasatte den rådande politiken i landet i syfte att få 

till förändringar (ibid). 

3.4 Meningsfulla relationer och boendeform 

Leeson (2010) argumenterar i sin vetenskapliga studie som är genomförd i England för att en 

bra relation mellan socialarbetaren och barnet är en förutsättning för ett bra socialt arbete. För 

att upprätta och bibehålla meningsfulla relationer behöver socialarbetaren i sin tur skapa en 

balans mellan sitt engagemang både emotionellt och professionellt i mötet med barn. Om 

socialarbetaren är för emotionellt engagerad i mötet med klienten kan detta leda till 

lojalitetskonflikt då socialarbetaren i vissa situationer behöver göra en avvägning mellan 
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organisationens riktlinjer och klientens behov.  I studien konstateras att socialarbetare behöver 

ta del av högkvalitativ utbildning, vara kompetenta och ha tillgång till resurser för att på bästa 

sätt kunna möta behoven hos underprivilegierade barn. Dessutom framkommer det i studien 

att träning av känslomässig kompetens är grundläggande för ett bra socialt arbete med barn. 

Denna typ av träning skulle bland annat innehålla etiska förhållanden samt emotionellt 

engagemang. Träningen skulle kunna leda till att klargöra rollen som socialarbetare och ge 

redskap att använda i arbetet. Detta skulle kunna underlätta i mötet med barn i utsatta 

situationer och där socialarbetare får höra livsberättelser som är jobbiga och smärtsamma. En 

balans mellan emotionellt engagemang och rollen som socialarbetare kan ses som en 

förutsättning för att förhindra undvikande strategier och utbrändhet (ibid). Sallnäs, Wiklund & 

Lagerlöf (2010) beskriver i deras nationella studie att barn som bor på HVB generellt inte får 

lika mycket socialt stöd som barn som har en annan boendeform. Lagerlöf (2012) lägger 

fokus på att det bristande stödet är en konsekvens av bristande engagemang från personal på 

HVB.  

Stretmo och Melander (2013) har i deras rapport som syftar till att utvärdera 

Göteborgsregionens kommunala mottagande av ensamkommande barn, diskuterat 

målgruppens boendesituation. Det framgår i rapporten att pojkar oftare placeras i HVB än 

flickor, och att flickor och yngre pojkar oftare placeras i familjehem. Ensamkommande barn 

har även beviljats boendeplacering i släktinghem, vilket är en form av familjehem som 

kännetecknas av att barnet och familjehemmet är släkt och har en tidigare bekantskap. I 

boendeplaceringar på släktinghem framkommer färre uppgifter om att barnet upplever 

psykisk ohälsa. Detta behöver inte innebära att släktinghem är att föredra före offentliga 

familjehem eller HVB. Anledningarna till färre rapporter om psykisk ohälsa kan bero på att 

Socialtjänsten i lägre grad är involverade i frågor vad gäller barnets hälsa, då barnet bor med 

släktingar. Vidare kan det bero på att uppföljningarna av dessa barn inte följts lika noga i 

jämförelse med uppföljningar av andra barn som bor på HVB och familjehem (ibid). 

4. Tolkningsram 

Nedan följer en beskrivning av den tolkningsram som kommer att användas i analysen av 

insamlad empiri. Tolkningsramen utgörs av begreppen socialpolitik, barnperspektivet, makt, 

gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme samt rollteori. Detta då vi anser att dessa begrepp samt 

rollteori ömsesidigt påverkar varandra. Begreppen och rollteorin är analytiska verktyg för att 

skapa förståelse för konsekvenser socialsekreterare utsattes för under flyktingströmmen 2015.  

 

4.1 Socialpolitik 

Nygård (2013) menar att socialpolitik i grunden ska syfta till att främja det mänskliga 

välbefinnandet genom att fördela statens resurser. Som verksamhet kan socialpolitiken 

innefatta exempelvis politiska beslut, olika förvaltningsåtgärder eller institutionella lösningar. 

Dessa ska i sin tur skapa förutsättningar för ett bra välbefinnande genom att erbjuda en viss 

levnadsstandard genom att hantera de sociala problem som finns i landet och hotar dess 

medborgare. Socialpolitiken skiljer sig mellan olika nationer men en gemensam nämnare är 

att socialpolitiken syftar till att främja det mänskliga välbefinnandet genom att utveckla 

samhället socialt. Socialpolitiken fungerar på så sätt som ett skyddsnät för befolkningen i 

nationen. Nygård (2013) menar att välbefinnandet rymmer både materiella och immateriella 

komponenter vilket gör det till ett mångdimensionellt begrepp. Materiella förutsättningar för 

ett mänskligt välbefinnande kan tolkas som ett ekonomiskt bidrag för att kunna klara av sin 

dagliga livsföring. För att ge en individ möjlighet till en hög levnadsstandard bör man även se 

över vilka förutsättningar denna har för att påverka sitt eget liv, vilket är en immateriell 

komponent. Eftersom alla människor är olika och har en annorlunda syn på det goda livet 
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syftar socialpolitiken inte till att garantera ett gott liv utan istället till att möjliggöra det. Detta 

genom att ge stöd till människor i sociala risksituationer som arbetslösa eller sjuka samt skapa 

ungefär likvärdiga möjligheter till att exempelvis utbilda sig. Socialpolitiken medför även en 

viss form av maktutövning genom (Socialtjänstlag, 2011:453) 4 kap. 1 § då denna lag reglerar 

vem som ska få vad, exempelvis i form av ekonomiskt bistånd. Detta kan dels bero på olika 

riktlinjer och dels på resurser. Det socialpolitiska beslutsfattandet skiljer sig mellan olika 

länder, vilket beror på vilket politiskt parti som har makten i nationen samt vilken ideologi 

som råder. I Norden är exempelvis socialpolitikens starka ställning anknuten till den nordiska 

välfärdsmodellen, detta då den påverkar fördelningen av resurser till medborgarna (ibid).   

 

4.2 Barnperspektivet 

Lindholm (2014) förklarar att Barnkonventionen är aktuell i de länder som godkänt den, det 

vill säga bland annat Sverige. Författaren slår fast att det land som ratificerar 

Barnkonventionen ger sitt samtycke till att vara bunden av den. Detta innebär i sin tur att alla 

yrkesutövare som arbetar inom olika myndigheter har en skyldighet att följa konventionen 

och kan inte avsäga sig den skyldigheten. Den globala definitionen av barnperspektivet 

grundar sig i Barnkonventionen då denna uppfattas som en vägledningsmodell för de länder 

som accepterat den. Barnperspektivet innebär att socialsekreterare inte ser barn som en 

homogen grupp, utan istället bemöter barnet utifrån att denne befinner sig i en egen unik 

livssituation (ibid).  Cederborg (2014) konstaterar att en socialarbetare i allmänhet, som 

rådgör med barnet kring det förslag till insats som finns, utgår från ett barnperspektiv. 

Barnperspektivet innebär således att barn inte längre ses som passiva mottagare av stöd utan 

mer som individer med egna rättigheter. I praktiken behöver barnperspektivet ingå som 

underlag för analys då socialsekreterare intervjuar barn för att fånga deras uppfattningar och 

erfarenheter samt skapa en tolkning av vad barnet har för åsikter om eventuella insatser. Detta 

innebär inte att vuxna utesluts i utredningsprocessen, utan istället att det inte är endast deras 

röster som används som beslutsunderlag. Detta synsätt betyder att barnavårdsarbete utgår från 

att beakta barn som aktiva, kompetenta, sociala och att deras åsikter är viktiga. Genom att 

inkludera dem i exempelvis intervjuer kan yrkesutövaren således beakta barnets perspektiv i 

analyser och beslut (ibid).  

4.3 Makt inom organisationen 

Börjesson & Rehn (2009) redogör för begreppet makt. De menar att makt är ett svårfångat 

fenomen som kan uttrycka sig på olika sätt. Ett av de sätten är genom att en person blir en del 

av ett system, exempelvis en myndighet eller organisation. Den som styr systemet, 

exempelvis en chef i en organisation, har makt över systemet. Börjesson & Rehn (2009) 

menar att det är viktigt att skilja på maktens förhållande och maktens subjekt. 

Maktförhållanden uppfattas som förhållandet mellan två individer, där den ena har makt över 

den andra och på så sätt kan tvinga denne till att göra saker mot sin vilja. Inom ett makt 

förhållande mellan två personer föreligger en basal orättvisa. Maktens struktur har haft en 

kulturell utveckling vilket innebär att makten skrevs ner och strukturerades till institutioner 

som finns i samhället idag. Börjesson & Rehn (2009) diskuterar även den makt som ett 

system har utifrån Max Webers begrepp legal/rationell auktoritet. Auktoriteten och makten 

finns i ett modernt samhällssystem i byråkratiska strukturer. Det leder till att enskilda 

personer inte erhåller makt eller har befogenhet att kunna dela ut bestraffningar. Ett 

rättssystem är således bättre än en individ som styr och betraktas som härskare. I detta läge 

baseras bestraffningar på bestämmelser som gäller och är samma för alla (ibid).  
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Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att organisationer omfattar maktfördelning mellan 

individer och grupper som samspelar i ett socialt system. Vad ledningen vill uppnå med 

organisationen samt hur de avser att realisera sina mål visar sig i de ramar och regler som 

organisationen upprättar. Detta medför en makt gentemot de underordnade i organisationen då 

ledningen bestämmer att dessa ska förhålla sig på ett visst sätt för att förverkliga ledningens 

mål. Jacobsen & Thorsvik (2008) betonar vikten av att undersöka makt för att förstå 

sammanslutningar eller konflikter inom organisationen. Vidare definierar de begreppet makt 

som att en person eller grupp kan påverka en situation utifrån sina egna intressen. 

Maktutövning inom organisationen förekommer när ledningen får sin vilja igenom även då de 

andra arbetarna inte delar åsikt med ledningen (ibid). Enligt Styhre (2009) är nästintill alla 

kommunala, statliga och regionala förvaltningar organiserade utifrån en byråkratisk 

organisationsmodell. Han beskriver att byråkrati är ett negativt associerat begrepp då 

allmänheten uppfattar byråkratin som trist och byråkrater som ointresserade av omvärldens 

behov.  Detta kan grunda sig i att byråkraten måste arbeta distanserat från klienten och då 

varken utgå ifrån egna intressen eller motiv i arbetet. Vidare tolkar befolkningen byråkrati 

som att endast “vända papper” i en stor organisationsbyggnad. Styhre (2009) förklarar att 

byråkratiska organisationer inte endast är styrda av ledningen. Detta då den byråkratiska 

organisationsformen syftar till att offentliggöra organisationens arbetsprocess, vilket leder till 

att sådana typer av organisationer upprättar många riktlinjer och utvärderingsmanualer som 

arbetarna måste förhålla sig till (ibid).  

 

4.4 Gräsrotsbyråkrat 

Lipsky (2010) är förgrundsfiguren för begreppet gräsrotsbyråkrat. Han beskriver 

gräsrotsbyråkraten som en arbetare som har direkt kontakt med medborgaren, vilket 

exempelvis kan vara en socialarbetare. Lipsky redogör för gräsrotsbyråkratens interaktion 

med klienten vilket rymmer flera svårigheter då denne bland annat begränsas av 

lagstiftningen. Vidare menar han att gräsrotsbyråkraten handskas med väldigt många klienter 

och har en betydande resursbrist i arbetet. Detta är ett resultat från den högre politiska 

ledningen. Vidare leder detta till att gräsrotsbyråkraten utvecklar rutiner i syfte att förenkla 

rotationen av klienter. Brister på resurser och en hög arbetsbelastning leder enligt Lipsky 

(2010) till att allt fler klienter måste stå i kö för få den form av insats eller stöd som denne är i 

behov av. Lipsky (2010) förklarar att gräsrotsbyråkrater försöker hantera denna belastning 

genom att reducera efterfrågan kring stöd och insatser för att det på så sätt ska kunna leda till 

en typ av hanterbarhet gällande arbetet. Lipsky (2010) har via observationer och tolkning 

hittat att gräsrotsbyråkaratens agerande och beslut blir den allmänna policyn som råder.      

 

4.5 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar att yrkesverksamma inom Socialtjänsten 

arbetar som representanter för en organisation. Författarna benämner socialarbetaren som en 

“gräsrotsbyråktrat” som har direkt kontakt med klienterna och i mötet med dem representerar 

den egna organisationen (ibid). Socialsekreterare möter klienter utifrån den roll den tilldelats 

av organisationen. Detta leder till ett inbyggt dilemma då den yrkesverksamma delvis möter 

den enskilde i ett samspel mellan två individer och dels utgår från organisationens uppdrag 

vilket begränsar handlingsutrymmet. Socialsekreterarens uppgift är att föreslå en insats som är 

i proportion till den enskildes behov samtidigt som organisationens riktlinjer beaktas. För att 

göra detta använder sig yrkesverksamma av yrkeskompetens och organisationens resurser. 

Organisationen påverkar således handlingsutrymmet, men även andra faktorer kan påverka. 

Exempel på dessa faktorer är rutiner, professionella tolkningar och traditioner på 

arbetsplatsen. Vidare kan handlingsutrymmet styras av lagar och regler. Socialsekreterarens 
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uppgift blir att kunna hantera det handlingsutrymme som ges så bra som möjligt, något som 

kan göras på olika sätt. Exempelvis brukar erfarenheten leda till att man resonerar olika, 

samtidigt som traditioner på arbetsplatsen leder till att socialarbetare handlar ungefär likadant 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Persson (2012) menar att rollbegreppet använts för 

att förstå, beskriva och förklara människors relation till samhället, till dem själva och till 

andra. Författaren menar att rollbegreppet har utvecklats i två olika inriktningar, 

funktionalism och symbolisk interaktionism. Inom den förstnämnda riktningen uppfattas 

roller som uppgifter personen utför i ljuset av en annan helhet, exempelvis ett system, en 

institution eller organisation. Den symboliska interaktionismen syftar till att undersöka 

samspelet mellan två individer. Eftersom detta samspel sker i form av ord eller tecken kallas 

interaktionen för symbolisk. Funktionalistiska riktningen och symbolisk interaktionism har 

sedermera mynnat ut i två typer av roller som är kopplade till riktningarna, nämligen 

funktionsroll och interaktionsroll. Funktionsrollen innebär exempelvis en yrkesroll, som 

bestämmer förväntningarna på den personen, utifrån rollen (ibid). Enligt Johansson & 

Lalander (2013) är handlingsmöjligheterna begränsade i relation till den givna rollen. Utifrån 

en roll kan en individ agera och skådespela och samtidigt utföra en tolkning av hur rollen kan 

framföras. 

5. Metod 

Nedan följer en redogörelse för studiens metodologiska tillvägagångssätt, för att på så sätt 

tydliggöra arbetsprocessen i denna studie.   

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Föreliggande studie är inspirerad av hermeneutik. Westerlund (2015) beskriver att 

hermeneutik i grunden handlar om att tolka och skapa förståelse för forskningssubjektet. 

Vidare kan hermeneutik syfta till att förmedla förståelse av ett specifikt fenomen. Förståelsen 

som forskaren uppnår påverkas av dennes förförståelse. Det studerade fenomenet kan enbart 

förstås i det sammanhang eller den kontext fenomenet är framträdande (ibid). Enligt Gilje och 

Grimen (2007) leder förförståelsen till att en riktning skapas i undersökningar. Utan en 

förförståelse för det studerade fenomenet blir det svårt för forskaren att veta vad denne ska 

rikta sin uppmärksamhet mot (ibid). I studier där syftet är att få tillgång till respondenternas 

beskrivningar av upplevelser, kan det vara relevant att utgå från ett angreppssätt som är 

inspirerad av hermeneutik (Westerlund, 2015). Anledningen till att denna studie är inspirerad 

av hermeneutik är för att Gilje och Grimen (2007) nämner att hermeneutik som 

vetenskapsteori är relevant i samhällsvetenskapliga studier, utifrån att dessa studier utgörs av 

empiri som består av meningsfulla fenomen som muntliga uttalanden och beteenden. Vidare 

syftar denna studie till att skapa förståelse för socialsekreterarnas beskrivningar, snarare än att 

ge en förklaring till deras uttalanden. Det kan antas att riktningen i denna studie, vad gäller 

frågor som ställts och tolkningar som gjorts av respondenternas svar, påverkats av författarnas 

förförståelse vilket kommer diskuteras kort under avsnittet ”metoddiskussion”.  

5.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ vinjettstudie som metod. Bryman (2011) redogör för 

kvalitativ metods kännetecken. Bland dessa är att forskare som använder sig av kvalitativ 

metod, önskar att studera helheten av ett specifikt fenomen. Detta görs mot bakgrund av 

respondenternas perspektiv, det vill säga deras upplevelser och tankegångar. Förtjänsterna av 

kvalitativ metod, är att forskaren kan få en djupgående insikt i det studerade fenomenet. 

Vidare kan forskaren skapa en förståelse för hur respondenterna tolkar och tillskriver 

meningar utifrån deras sociala kontext. Att använda sig av vinjetter innebär att forskaren kan 



 

14 
 

få en förståelse för hur respondenterna uttrycker och beskriver sina åsikter i konkreta 

situationer (ibid). Forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor om det respondenten uttrycker 

mot bakgrund av vinjetterna. Vinjetter kan vara lämpliga att använda om det är så att syftet 

med studien kan uppfattas som känsligt för respondenten, detta eftersom vinjetter bygger på 

konstruerade fall som kan uppfattas som mindre hotande. Genom att respondenten inte 

uppfattar frågan som känslig kan svaren bli mer utförliga (Bryman, 2011) 

5.3 Konstruktion av vinjett 

Jergeby (1999) beskriver att fyra grundkriterier ska tas som utgångspunkt i konstruktionen av 

en vinjett. Dessa fyra grundkriterier handlar om att vinjetten ska vara enkel att följa och 

förstå. Vidare ska vinjetten vara trovärdig och logisk, i syfte att respondenten inte ska tappa 

tråden. Förutom ovannämnda grundkriterier, finns det ett flertal metodologiska överväganden 

som forskaren som vill konstruera en vinjett kan beakta. Ett av dessa överväganden handlar 

om att definiera problemet i vinjetten, vilket kan leda till att det blir enklare att jämföra 

respondenternas svar (ibid).  Anledningen till att vinjett förekommer i denna studie, är för att 

respondenterna ska utgå ifrån en liknande situation. Kullberg och Brunnberg, (2007) menar 

att vinjettstudier är mer tillförlitliga än andra intervjumetoder. Vinjettstudier kan vara bra att 

använda om avsikten är att intervjua myndighetspersoner som socialarbetare. Varje 

socialarbetare hanterar unika fall, och en vinjett kan bidra till att de utgår från samma fall och 

således ger sin synvinkel på fallet. Det blir på så sätt enkelt att göra jämförelser av det 

socialarbetarna uppger, om de utgår från samma ärende (ibid). I konstruktionen av vår vinjett 

tog vi hjälp av en yrkesverksam socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Vi 

utförde senare en pilotintervju med personen för att denne skulle komma med synpunkter och 

förslag till förbättringar i intervjuguiden. Socialsekreteraren beskrev ett antal konsekvenser 

som hen kommit i kontakt med inom sin yrkesutövning under perioden då flyktingströmmen 

pågick. Hen uppgav att konsekvenserna som beskrivits, är sådana som nästan alla 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn, kommit i kontakt med. Hen uppgav 

att vinjetten skulle väcka diskussion och således resultera i att våra respondenter skulle 

uttrycka sådant som var relevant utifrån föreliggande studies frågeställningar. En av 

författarna till denna studie hade sin verksamhetsförlagda utbildning på en enhet för 

ensamkommande barn. Han kände igen och bekräftade de konsekvenser som 

socialsekreteraren beskrev som framträdande under flyktingströmmen 2015.  

5.4 Urval 

Föreliggande studie utgår från ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att 

användningen av ett målinriktat urval i grunden handlar om att skapa en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval. Inom denna urvalsmetod är syftet utifrån ett 

forskarperspektiv att intervjua respondenter som anses vara lämpliga utifrån de aktuella 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Till en början var det avsett att få tillgång till fem 

respondenter som tjänstgjorde inom samma kommun. Detta då dessa respondenter uppfattades 

som tillräckliga, för att ha en möjlighet att kunna strukturera upp och bearbeta den empiri som 

samlas in under studiens begränsade tidsram. Vidare går det tydligare att jämföra 

socialsekreterarnas beskrivningar i relation till flyktingströmmen om de i stort sett har haft 

samma arbetsbelastning och samma riktlinjer att utgå ifrån. Dessutom skickades ett 

informationsbrev om studien ut till en enhet som arbetar med ensamkommande barn i en 

specifik kommun. Dessvärre var det endast tre respondenter från den kommunen som hade 

möjlighet att delta. För att få tillgång till fem respondenter, vilket var målsättningen, 

kontaktades en annan kommuns enhet för ensamkommande barn. De valda kommunerna var 

närliggandes, och strategiskt utvalda. Detta då vi antog att kommunerna bör utgå ifrån 



 

15 
 

liknande riktlinjer och insatser att erbjuda på grund av att de var närliggandes.  Slutligen 

ställde tre respondenter från den första kommunen och två respondenter från den andra 

kommunen till att medverka i studien. Det som skiljde respondenterna åt var att de arbetade i 

två olika kommuner inom region Bergslagen.  

5.5 Presentation av respondenterna 

I följande stycke kommer en kort presentation av respondenterna att ges. I presentationen 

kommer en redogörelse för antalet år respondenterna har arbetat som socialsekreterare med 

ensamkommande barn att ges. Respondenterna är anonyma och kommer att presenteras 

utifrån sin yrkestitel. Vidare presenteras inte respondenterna i den ordningsföljd intervjuat 

genomförts, i syfte att försvåra igenkänningen av dem.  

Socialsekreterare A 

Har arbetat som socialsekreterare med ensamkommande barn i ett år 

Socialsekreterare B 

Har arbetat som socialsekreterare med ensamkommande barn i ett och ett halvt år. 

Socialsekreterare C 

Har arbetat som socialsekreterare med ensamkommande barn i ett och ett halvt år 

Socialsekreterare D 

Har arbetat som socialsekreterare med ensamkommande barn i ett år. 

Socialsekreterare E 

Har arbetat som socialsekreterare med ensamkommande barn i två år. 

5.6 Upprättandet av intervjuguide 

Till intervjuerna upprättades en semi-strukturerad intervjuguide som innehöll en vinjett och 

tre teman. Frågorna var delvis kopplade till vinjetten. Bryman, (2011) beskriver att semi-

strukturerade frågor innebär att forskaren ställer frågor kring det fenomen denne vill studera 

utan att vara för specifik. Detta ska utifrån ett respondentperspektiv innebära att hen har stor 

frihet att utforma svaren på frågorna. Intervjupersonen behöver inte ställa frågorna i den följd 

som finns i intervjuguiden, utan har själv möjlighet att ändra ordningsföljden om det anses 

vara lämpligt under intervjun. Det kan vara lämpligt att ändra ordningsföljden på frågorna om 

forskaren vill anknyta eller ställa följdfrågor på det respondenten har uppgett. För forskare 

som tydligt vill studera ett fenomen, snarare än att undersöka ett område kan det vara lämpligt 

att utgå ifrån semi-strukturerade intervjuer för att studiens frågeställningar besvarade 

(Bryman, 2011).  

De tre teman som upprättades handlar om socialsekreteraren arbetsuppgifter, svårigheter i 

arbetet samt om hur barnperspektivet beaktas (“se bilaga 2”). Tanken var att respondenterna 

förmodligen skulle koppla frågorna under respektive teman till flyktingströmmen. Detta 

beskrivs mer djupgående i följande stycke under rubriken genomförande av intervjuer. 

5.7 Genomförandet av intervjuer 

Innan intervjuerna med respondenterna påbörjades genomfördes en pilotintervju med en 

yrkesverksam socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Efter att 

pilotintervjun genomförts gav intervjupersonen feedback. Några frågor i intervjuguiden 

omformulerades och korrigerades i syfte att de skulle vara mer enhetliga med studiens syfte. 

Därefter kontaktades vår handledare i syfte att hon skulle läsa igenom intervjuguiden och 



 

16 
 

eventuellt påpeka brister i den. Då handledaren godkänt intervjuguiden, gjordes en 

förberedelse inför intervjuerna, genom att läsa litteratur om vad en bra intervju kännetecknas 

av. Kvale och Brinkmann (2014) klargör att en bra intervju inleds med hjälp av en orientering 

där intervjuaren förklarar för intervjupersonen vad studien har för syfte och vad 

intervjumaterialet kommer att användas till. Att fråga respondenten om denne har några frågor 

innan intervjun börjar är en förutsättning för att skapa en bra intervju (ibid).  

Samtliga intervjuer inleddes genom att studiens syfte förklarades och respondenterna fick läsa 

informationsbrevet. Därefter tillfrågades respondenterna om de hade några frågor innan 

intervjuerna påbörjades. Mot bakgrund av de tre teman i intervjuguiden anpassades 

ordningsföljden på frågorna, beroende på vad som framkom i intervjun. Detta resulterade i att 

intervjuprocessen blev flexibel och respondenterna kunde utforma svaren på frågorna som 

ställdes. Respondenterna informerades om att fokus under intervjun är på vinjetten och att 

följdfrågorna ställs mot bakgrund av vinjetten. Vidare ställdes följdfrågor som inte varit med i 

intervjuguiden för att fördjupa kunskapen inom vissa teman. Intervjuerna spelades in på en 

bandspelare och intervjumaterialet lagrades på en minnessticka.  

5.8 Databearbetning och analys 

Empirin som inhämtats genom intervjuerna bearbetades på så sätt att intervjuerna 

transkriberades ordagrant dagen efter. Detta för att inte gå miste om väsentlig data (Jfr 

Bryman, 2011). Därefter vidtog upprepad genomläsning av det transkriberade materialet. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är en noggrann och upprepad genomläsning av 

materialet en förutsättning för att få en bild av den insamlade empirin. 

Redogörelsen för den empiri som inhämtats kommer att presenteras under rubriken ”resultat”. 

Empirin kommer vidare att analyseras utifrån en tematisk analys. En tematisk analys innebär 

att forskaren identifierar teman som är förekommande i det material som samlats in. Vidare 

bryts dessa teman ner i underrubriker som är relevanta i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). För att finna återkommande ämnen som kan beskrivas som 

teman, lästes det inhämtade materialet ett flertal gånger. Tre teman var återkommande och 

utgör huvudteman i analysen. Dessa är; socialsekreterarens arbetsbelastning, flytta hem de 

ensamkommande barnen till boenden inom kommunens egen regi samt svårigheter att beakta 

barnperspektivet. Vidare utkristalliserades subteman under två av de tre huvudtemana. För att 

belysa beskrivningar som respondenterna gav används citat. I resultatet redogörs för analys av 

insamlad empiri samt den teoretiska tolkningsramen och tidigare forskning. Därefter följer en 

diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning. 

5.9 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Harboe (2013) innebär validitet att alla de faser som ingår i studien ska vara relevanta 

och giltiga i förhållande till problemformuleringen. Validitetsproblem kan uppstå om 

forskaren har gjort en dålig planering, vilket kan leda till att studiens olika rubriker inte är 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Ett annat validitetsproblem som kan bli aktuellt är, 

om den insamlade empirin inte är tillräcklig för att dra slutsatser. Bryman, (2011) beskriver 

att en studies validitet kan diskuteras med hjälp av begreppen intern och extern validitet. 

Intern validitet handlar om studiens trovärdighet, och för att en studie ska anses vara trovärdig 

krävs god överrensstämmelse mellan den empiri som inhämtats och de teoretiska idéerna 

forskaren utvecklar. Dessutom behöver slutsatsen i studien besvara de aktuella 

frågeställningar forskaren valt att undersöka. Resultatet behöver vara giltigt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, för att studien ska anses tillförlitlig. Extern validitet handlar om 

studiens överförbarhet, det vill säga hur studiens resultat kan generaliseras till andra 

kontexter. I kvalitativ metod är syftet att få djupare kunskap om forskningssubjektet, snarare 
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än att dra några allmängiltiga slutsatser. Resultat från kvalitativa studier är svåra att 

generalisera till en population, men ett visst mått av teoretisk generalisering kan vara möjlig. 

För att beakta den externa validiteten behöver forskaren beskriva arbetsprocessen i studien 

utförligt, för att på så sätt möjliggöra en teoretisk generalisering (ibid) 

Arbetsprocessen i denna studie har beskrivits utförligt under ett antal rubriker för att kunna 

skapa en röd tråd för läsaren. Intervjuguiden i studien är av semi-strukturerad art och 

innehåller tre olika teman som tidigare nämnts under rubriken “upprättande av intervjuguide”. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna betraktades som relativt öppna för att ge 

respondenterna möjlighet att associera under vissa premisser, vilka är de olika teman i 

intervjuguiden. En mindre korrigering av intervjufrågorna gjordes efter den genomförda 

pilotintervjun för bättre överrensstämmelse med syfte och frågeställningar. Slutligen kan det 

konstateras att data som inhämtades med hjälp av intervjuerna var förenliga med denna 

studies frågeställningar och tillräckliga för att kunna dra några slutsatser.  

Reliabilitet inom kvalitativ forskning handlar om hur tillförlitlig och pålitlig inhämtad empiri 

är. Begreppet reliabilitet syftar huvudsakligen till att utvärdera om studien är replikerbar och 

till att utvärdera en studies pålitlighet. För att data från respondenter ska kunna användas i en 

studie är det väsentligt att informationen är pålitlig. Flera anledningar kan ligga till grund för 

att insamlad data är otillförlitlig. Det kan exempelvis handla om att respondenternas svar inte 

speglar verkligheten, eller att respondenten har en motvilja gentemot studien. Även forskaren 

kan vara en anledning till att insamlad data ses som otillförlitlig. Forskaren kanske har 

förbisett viktig information i respondenternas svar, vilket påverkar studiens pålitlighet och 

replikerbarhet. Forskaren behöver inhämta och bearbeta data på ett pålitligt sätt, det vill säga 

att forskarens värderingar inte påverkar data som inhämtas (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014).   

En av författarna till föreliggande studie hade sin verksamhetsförlagda utbildning på en 

arbetsplats där tre av studiens respondenter är yrkesverksamma. En anledning till varför dessa 

tre respondenter valt att medverka i studien kan eventuellt bero på att de vill vara lojala mot 

någon som de tidigare har haft kontakt med. Dessa respondenters förhållningssätt och svar 

kan ha påverkats av den tidigare kontakten med studenten, vilket kan antas ha påverkat 

studiens reliabilitet negativt på så sätt att det kan bli svårt för en annan forskare att replikera 

studien. Även det faktum att författarna till denna studie turats om att leda varannan intervju, 

kan ha bidragit till olikheter i intervjuerna och således påverkat inhämtad data. Intervjuerna 

transkiberades ordagrant i syfte att minimera risken för omformuleringar mot bakgrund av vår 

förförståelse. Dessutom för att inte förbise väsentliga data som inhämtats från intervjuerna. 

Detta i syfte att inhämtat data ska anses vara tillförlitlig och pålitlig.   

5.10 Litteratur och informationssökning  

Litteratur och informationssökningen i denna studie har inspirerats av det Bryman, (2011) 

beskriver som systematisk litteraturgenomgång. För att hitta litteratur och forskning har 

databasen Privo samt uppsatsarkivet Diva använts, detta med syfte att få en uppfattning om 

forskningsläget kring ensamkommande barn. Sökord som användes var ensamkommande 

barn, utan vidare avgränsning, detta för att få en heltäckande bild av forskning som finns om 

ensamkommande barn. I nästa steg genomfördes sökningar för att ringa in tidigare forskning 

om socialt arbete, socialsekreterare och ensamkommande barn. Ett flertal sökningar 

genomfördes för att hitta lämplig forskning. De sökord som användes var ensamkommande 

barn (unaccompanied refugee children), socialarbetare (social worker), arbetsbelastning 

(workload), organisatoriska begränsningar (organisational constraints) samt socialsekreterare 
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och problem (Socialworker problem). För att finna lämplig litteratur till denna studie, har 

böcker som är kurslitteratur inom socionomprogrammet använts. Vidare har vi tittat igenom 

referenslistor från andra c-uppsatser i syfte att få inspiration vad gäller litteratur och forskning 

som kan vara relevanta att använda.  

5.11 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra etiska krav som forskning bör utgå ifrån. Dessa 

krav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de tänkta respondenterna tilldelas 

förhandsinformation om studien som är tänkt att genomföras. Informationen som förmedlas 

till respondenterna kan ske muntligt eller skriftligt. Den informationen ska innehålla namn på 

forskare och handledare till studien, samt kontaktuppgifter till dessa. Vidare ska studiens syfte 

anges och motiveras för att på så sätt ge respondenterna en anledning till att delta i studien. 

Dessutom ska forskaren belysa och förtydliga att deltagandet i studien bygger på frivillighet 

och att respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. 

Respondenterna ska även få information om att empirin som kommer att inhämtas från dem 

endast kommer att användas till föreliggande studie. Det är bra om forskaren beskriver vad 

som händer med studien när den är genomförd, det vill säga om studien publiceras så att 

allmänheten kan ta del av den eller inte. Samtyckeskravet innebär, att vid undersökningar där 

deltagarna är aktiva är det nödvändigt att inhämta samtycke från deltagarna. I särskilda fall 

där undersökningen inte behandlar eller belyser privata eller känsliga frågor kan samtycke 

inhämtas från en tredje part, det vill säga en företrädare eller förmyndare som exempelvis en 

chef. Helst bör samtycke alltid inhämtas vid forskning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges allra största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebär att respondenternas namn och uttalandet inte ska kunna 

härledas till dem i uppsatsen. Vidare ska den inhämtade empirin från intervjuerna förvaras på 

sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Respondenternas personuppgifter och 

uttalanden får inte lämnas över till någon tredje part. Forskaren bör ha det i beaktandet, att 

även om respondenternas namn inte skrivs ut i undersökningen, kan data härledas till dem av 

någon individ om informationen som framkommer i undersökningen är tillräcklig detaljerad. 

Detta är särskilt viktigt att beakta utifrån ett forskarperspektiv om den grupp som undersökts 

har drag eller som är lätta att känna igen. Nyttjandekravet innebär att empirin som inhämtats 

från den enskilde endast får användas till forskningsändamål. Detta krav kan ses som en 

trygghet för den enskilde, detta då forskaren inte får sälja eller lämna över respondentens 

uppgifter till någon tredje part.  Data som framkommit i forskningen får inte användas emot 

den enskilde så att denne exempelvis blir föremål för tvångsintagning av sociala myndigheter 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Ett informationsbrev skickades ut till respondenterna innan intervjuerna påbörjades. I 

informationsbrevet återfinns kontaktuppgifter till författarna och handledare av studien. 

Vidare beskrivs syftet med studien och den motiveras mot bakgrund av den kunskapslucka 

som identifierats inom forskningen. Det framkommer i informationsbrevet att deltagandet i 

studien bygger på frivillighet och att deltagandet kan avbrytas om respondenten så önskar. I 

informationsbrevet framgår vidare tillvägagångssättet för inhämtningen och hanteringen av 

empiri, vidare förklaras att empirin endast ska nyttjas till denna studie (”Se bilaga 1”).  

Respondenterna uppmanades till att läsa igenom informationsbrevet ännu en gång innan de 

lämnade samtycke till att medverka i studien. Samtycket från respondenterna inhämtades 

genom att respondenterna fyllde i samtyckesblanketten innan intervju påbörjades. 

Intervjumaterialet spelades in och lagrades på en minnessticka som förvarades i ett låst 
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kassaskåp för att obehöriga inte ska få tillgång till data från respondenterna. Vidare har 

respondenterna fått fingerade namn, såsom socialsekreterare A och socialsekreterare B i syfte 

att försvåra igenkänningen av dem.  Data från respondenterna kommer endast att användas för 

denna studies ändamål.  I informationsbrevet som skickades ut till respondenterna, betonas att 

de inspelade intervjuerna kommer att radernas när studien är genomförd.  

 

5.12 Metoddiskussion 

Anledningen till valet av kvalitativ metod, är att denna studie syftar till att skapa fördjupad 

förståelse för socialsekreterares beskrivningar av flyktingströmmen som fenomen. Fördelen 

med att utgå från kvalitativ metod är att det går att studera forskningssubjektet i de kontexter 

fenomenet är framträdande (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Båda författarna till denna studie har en förförståelse som kan ha påverkat genomförandet av 

intervjuerna samt empirin. En av författarna till denna studie har genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning på en av enheterna där tre av respondenterna arbetar. Detta 

innebär att denna författare har en större förförståelse om det fenomen som ska studeras än 

författaren som inte hade sin VFU inom någon enhet för ensamkommande barn. Gilje och 

Grimen (2007) menar att studier som är inspirerade av hermeneutik inte är objektiva, utifrån 

att forskaren tolkar det studerade fenomenet mot bakgrund av sin förförståelse. Dessa typer av 

studier är snarare subjektiva än objektiva (ibid). För att den förförståelse författaren har 

genom sin VFU och tidigare bekantskap med respondenterna inte ska styra över intervjuerna 

har vi turats om att leda dessa. Författaren som tidigare hade VFU på en av enheterna ledde 

således inte intervjuerna med respondenterna som han tidigare haft kontakt med. Vad gäller 

urvalet, utgörs respondenterna av socialsekreterare istället för ensamkommande barn. 

Ensamkommande barn kan inte redogöra för hur det ökade mottagandet 2015 påverkade 

handläggningen av ärenden, eller hur boendeplaceringar som beviljats under denna period 

påverkar socialsekreterares arbete idag, vilket är en bidragande orsak till att de exkluderats i 

urvalet.   

6. Resultat och Analys 
Inom detta kapitel kommer vi redogöra för den empiri som inhämtas genom vinjetten och 

dess följdfrågor som var framträdande under intervjuerna. Detta kapitel har delats in i tre 

huvudteman. Dessa huvudteman är socialsekreterarnas arbetsbelastning, flytta hem de 

ensamkommande barnen till kommunens egen regi samt svårigheter med att beakta 

barnperspektivet. Inom två av dessa huvudteman som ovan nämnts finns subteman. Varje 

avsnitt kommer att inledas med en redogörelse för resultatet för att sedan användas som 

underlag för analys. 

 

6.1 Socialsekreterarnas arbetsbelastning 

Samtliga socialsekreterare uttrycker att arbetsbelastningen under flyktingströmmen var 

väldigt hög. Enligt deras beskrivning var arbetsbelastningen under hösten 2015 något utöver 

det vanliga. Socialsekreterarna uttrycker att den höga arbetsbelastningen resulterade i att de i 

egenskap av yrkesutövande socialsekreterare inte kunde fullfölja sina ansvarsåtaganden helt 

och hållet. De respondenter som inte varit yrkesverksamma under flyktingströmmen berättar 

att de diskuterat med kollegor för att få en uppfattning av vad perioden mynnade ut i för 

konsekvenser. Respondenterna menar att tidspressen under flyktingströmmen var 

problematisk. Detta då tidsramen för utredningar och överväganden var densamma samtidigt 

som mängden av ärenden ökade i takt med den ökande invandringen. Socialsekreterare B 

berättar att hen hade många ärenden att handlägga under denna period, vilket resulterade i att 
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hen inte kunde träffa de ensamkommande barnen så ofta som hen önskade. Detta i syfte att 

göra en bra utredning som präglas av delaktighet från det ensamkommande barnet.  

 

Vidare uppger samtliga respondenter att de tror att den tillfälliga personalbristen under 

flyktingströmmen kan ha bidragit till en ännu större arbetsbelastning. En konsekvens av den 

ökade arbetsbelastningen kan vara att socialsekreterare inte kunnat utreda de 

ensamkommande barnens behov så som de är ålagda. En av intervjupersonerna menar på att 

detta resulterade i att det blev kvantitet istället för kvalitet på utredningar och uppföljningar i 

de ärenden som rör ensamkommande barn. Socialsekreterare E redogör för att hens enhet 

under flyktingströmmen hade många fler ärenden än de har i dagsläget. Den ökade 

ärendemängden och ökade arbetsbelastningen ledde till att personal sjukskrev sig, vilket i sin 

tur ökade arbetsbelastningen ännu mer för de socialsekreterare som var kvar.  

 

“Det blev väldigt snabba beslut på grund av det stora inflödet av ensamkommande 

barn 2015. Personalen räckte inte till för ungdomarna. En handläggare hade då över 

100 ärenden, eftersom en blev sjukskriven. Jag hade en till kollega då och den 

kollegan blev sjukskriven“ (Socialsekreterare E). 

En respondent nämner att Socialtjänsten är i behov av mer personal för att yrkesutövande 

socialsekreterare ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter, som att utreda och följa upp 

insatser. Däremot menar respondenten att flyktingströmmen lett till att det blir svårt att 

rekrytera ny personal. Detta då flyktingströmmen har lämnat en föreställning om att arbetet 

med ensamkommande barn är väldigt krävande och att man som socialsekreterare inom dessa 

enheter inte får tillbaka vad man ger. Det vill säga att det inte är optimalt att arbeta inom en 

enhet med så mycket krav. Respondenten berättar vidare att denne tror att det kommer att 

kräva tid för att bygga upp ett förtroende igen. 

“Då tror jag att många hade bilden av att man inte får tillbaka vad man ger. Sen blev 

det ännu påtagligare efter den stora flyktingströmmen, och jag tror det sitter kvar. Nu 

har det ju lugnat sig men jag tror det tar väldigt lång tid att bygga upp ett förtroende 

igen“ (Socialsekreterare D). 
 

Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkratens interaktion med klienten kan begränsas av 

lagstiftning, vilket respondenterna uttryckt i intervjuerna. Detta påstående styrks även av 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), som beskriver att gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme inte endast begränsas av organisatoriska riktlinjer utan även lagar och 

regler påverkar handlingsutrymmet. Med utgångspunkt i Lipskys (jfr. 2010) resonemang kan 

tidspressen som respondenterna beskriver ses som ett resultat av de lagar som reglerar den tid 

de har att genomföra en utredning. Ett dilemma kan uppstå då den yrkesverksamma möter den 

enskilde i ett samspel mellan sig själv och klienten, samtidigt som denne måste utgå ifrån de 

lagar som begränsar dennes handlingsutrymme. Att socialsekreterare B uttrycker missnöje 

med att hen inte träffar de ensamkommande barnen tillräckligt många gånger under 

utredningstiden kan förklaras utifrån att hens arbete präglas av tidsbegränsningar till följd av 

lagstiftning. Ännu en konsekvens av flyktingströmmen är enligt en respondent, att personal 

sjukskrev sig. Astvik och Melin (2013) redogör i sin studie för överlevnadsstrategier 

socialarbetare utgår ifrån då de upplever ökade arbetskrav. Sjukskrivning som 

Socialsekreterare E berättar om är inte någon av de överlevnadsstrategier som Astvik och 

Melin (2013) belyser. Sjukskrivningen kan inte ses som en strategi utan istället tolkas som en 

direkt konsekvens av en ohållbar psykosocial arbetsmiljö.  
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Personalbristen som samtliga socialsekreterare beskriver i samband med flyktingströmmen 

2015 kan ses som en konsekvens av politiska beslut och bristande resurser. Detta då 

socialpolitiken i Sverige styr över hur och vilka socialt utsatta grupper som ska tilldelas 

resurser. Socialpolitiken innefattar exempelvis politiska beslut, olika förvaltningsåtgärder 

eller institutionella lösningar (Nygård, 2013). Att respondenterna inom två olika enheter 

beskriver liknande problem vad gäller tidspress och personalbrist kan ses som ett tecken på 

att, enheterna inte erhöll tillräckligt med resurser samt upplevde svårigheter med att rekrytera 

socionomer under flyktingströmmen. Om socialpolitiken i Sverige hade fördelat landets 

resurser på ett annat sätt, hade de olika enheter som beskrivs ovan eventuellt haft andra 

tillgångar och således kunnat anpassa personalstyrka efter behov. En ökad personalstyrka 

skulle enligt en av respondenterna, bidra till att socialsekreterarnas situation skulle förbättras 

genom att de får mindre ärenden att hantera per person. Socialsekreterare skulle då ha bättre 

förutsättningar för att hantera det handlingsutrymme de innehar, samt vidare få mer tid att 

disponera i varje ärende.  

 

6.1.2 Brist på resurser 

Alla respondenter gör en koppling mellan flyktingströmmen och brist på resurser. 

Samtliga socialsekreterare nämnde att kommunerna inte hade tillräckligt med kommunala 

boendeplaceringar tillgängliga under flyktingkrisen 2015. Detta då kommunerna inte kunde 

förutsäga inflödet av ensamkommande barn. Respondenterna beskriver vidare att de få 

boendeplatserna i relation till antalet ensamkommande barn, resulterade i att kommunerna var 

tvungna att anlita externa boenden för att kunna tillgodose klienternas behov. Majoriteten av 

respondenterna nämner att de anlitade konsulentstödda familjehem som inte utretts för att 

kunna placera barnen. Socialsekreterare B uppger att enheten hen arbetade inom under 

flyktingströmmen har stött på problem till följd av att de anlitade många konsulentstödda 

familjehem. Socialsekreterare C instämmer med socialsekreterare B och medger att en del av 

de konsulentstödda familjehemmen inte var utredda innan barnen placerad där. 

Socialsekreterare C uppger att det var en nödlösning, då den egna kommunen inte hade 

platser. Vidare beskriver hen att detta var unikt för flyktingströmmen, då det inte fanns något 

annat sätt att lösa situationen på. 

 

“Antingen har ni läst på väldigt bra eller så har ni koll på läget. Det här stämmer 

väldigt bra in på hur det har varit. Kommunerna anlitade väldigt många 

konsulentstödda familjehem under flyktingströmmen 2015. “ (Socialsekreterare B). 

En av respondenterna uppger att det inte är optimalt för kommunerna att köpa in externa 

boendeplaceringar. Till detta finns två olika orsaker, dels för att externa boendeformer kostar 

mer än kommunala, dels för att det är svårare att följa upp insatsen det ensamkommande 

barnet beviljats. Vidare går det utläsa från beskrivningar av respondenterna, att placeringar på 

familjehem som inte var utredda var unikt för flyktingströmmen 2015. Samtliga 

socialsekreterare uppger att de upplevt eller hört talats om problem som uppstått med de 

outredda externa boendeplaceringarna. Socialsekreterare C poängterar att hen själv har 

erfarenhet av väldigt många barn som placerats på konsulentstödda familjehem, där 

familjehemmet varit olämpligt. Socialsekreterare A styrker det socialsekreterare C uppger och 

berättar följande kring problem med outredda boendeplaceringar. 

 

“Det är många familjehem som inte visat sig vara bra när man gör en utredning. 

Många HVB-hem som är externa har inte visat sig fungera. Så om man har ett bättre 

alternativ att erbjuda på hemmaplan, ja då är det ett bättre alternativ” 

(Socialsekreterare A) 
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Att respondenterna beviljat outredda externa boendeplaceringar kan förstås utifrån rollteori. 

Detta då det kan antas att respondenterna beviljat insatser utifrån organisationen och dess 

resurser, vilket kan tolkas bero på deras funktionsroll som de har. Funktionsrollen resulterar 

vidare i förväntningar som ställs på socialsekreterarna (jfr Persson, 2012). Enligt Johansson & 

Lalander (2013) är handlingsmöjligheterna begränsade i relation till den givna rollen. När 

handlingsmöjligheterna är begränsade till den givna rollen leder det till att socialarbetarna 

själva gör en tolkning för hur rollen bör utföras (ibid). Då socialsekreterarna uppger att 

handlingsmöjligheterna vad gäller att bevilja boendeplaceringar till ensamkommande varit 

begränsad, kan det antas att de utifrån deras funktionsroll, gjort en tolkning av hur de ska lösa 

sitt begränsade handlingsutrymme. De outredda boendeplaceringarna kan således ses som ett 

resultat av tolkningen respondenterna gjort av sin funktionsroll, vilket innebär att de fullfölja 

sitt ansvar vad gäller att tillgodose barnens primära behov.  

Vidare är det väsentligt att belysa att både socialsekreterare A och C beskriver problem 

kopplade till outredda boendeplaceringar för ensamkommande barn. Detta då Kohli (2007) 

beskriver att livsvillkor och stöd det ensamkommande barnet erhåller under sin första tid i 

Sverige, har en påtaglig påverkan på barnets framtida hälsa och utveckling. Att 

socialsekreterarna beviljat insatser utan att boendeplaceringarna utredds kan förstås utifrån att 

socialarbetaren har försökt hantera det begränsade handlingsutrymmet så bra som möjligt (jfr 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008). Socialarbetarens uppgift är att föreslå en insats som 

är i proportion till klientens behov samtidigt som organisationen samt dess riktlinjer och 

resurser beaktas. För att kunna utföra arbetet använder sig socialarbetaren av dennes 

yrkeskompetens och organisationens resurser. Som respondenterna beskriver fanns det inte 

tillräckligt med resurser i form av boenden under flyktingströmmen 2015, vilket ledde till att 

de fick anlita externa HVB-hem och familjehem. Att de anlitat externa boendeplaceringar kan 

tolkas som att socialsekreterarna försökt hantera det begränsade handlingsutrymmet de hade 

under perioden efter bästa förmåga. Detta genom att erbjuda de ensamkommande barnen en 

boendeplacering för att tillgodose deras omedelbara behov av boende genom att använda sig 

av organisationens ekonomiska resurser (ibid).  

 

6.2 Flytta hem de ensamkommande barnen till boenden inom kommunens egen 

regi 

Två av respondenterna uppger att de nu cirka två år efter flyktingströmmen, fått direktiv från 

chefer som de måste följa vad gäller att flytta hem de ensamkommande barnen till 

boendeplatser i kommunens egen regi. Respondenterna uppger att inflödet av antalet 

ensamkommande barn minskat idag i jämförelse med 2015, vilket lett till att kommunen har 

lediga boendeplatser som behöver fyllas. Respondenterna beskriver ett flertal svårigheter 

kopplade till det faktum att de fått direktiv att flytta de ensamkommande barnen. Dessa 

svårigheter handlar bland annat om att det ensamkommande barnet eventuellt skapat 

anknytning till HVB-personal eller familjehemsföräldrar, samt att de skapat sig ett socialt 

nätverk på den ort där de har sin placering. Svårigheterna som beskrivits utgör skäl för att 

avstå från att omplacera. Socialsekreterare A berättar att hens enhet inte fått direktiv vad 

gäller att flytta hem de ensamkommande barnen till kommunens egen regi. Hen beskriver 

dock, att detta är stort dilemma som många kommuner har hamnat i. Respondenten beskriver 

att man hamnar i en lojalitetskonflikt mellan att beakta barnperspektivet samtidigt som 

socialsekreterarna tar order ovanifrån. Socialsekreterare B berättar följande kring direktiv hen 

fått. 
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“Det var mer att ”nu ska vi flytta hem alla barn” för att de ska komma närmare och att vi inte 

ska ha så många konsulentstödda utan att vi ska ha våra egna. Även om man själv kunde 

tänka att det familjehemmet faktiskt är bra då ungdomen eller barnet trivs, måste de ändå 

flytta hem. Man måste ändå utföra jobbet om chefer eller politiker tycker annorlunda, annars 

är det arbetsvägran” (Socialsekreterare B) 

 

De två respondenterna som fått direktiv, beskriver att det främst är ekonomiska anledningar 

som ligger till grund för att flytta hem de ensamkommande barnen till kommunens egna 

boenden. Dessa respondenter berättar att en placering på kommunens egna HVB-hem är 

billigare att än att köpa externa boendeplatser. Socialsekreterare B poängterar att flera flyttar 

för det ensamkommande inte alltid blir bra och som det är tänkt att det ska bli. Flyttarna kan 

dra ut på tiden vilket leder att det ensamkommande barnet blir orolig då denne känner en 

ovisshet vad gäller sin boendesituation. Socialsekreterare D berättar att det ensamkommande 

barnet upplever oklarhet då Socialtjänsten ger det ensamkommande barnet dubbla besked. 

Först beslutar Socialtjänsten om vart det ensamkommande barnet ska bo, och sedan ska de 

motivera barnet till att flytta därifrån. Respondenten menar att det är svårt för 

socialsekreterare att flytta hem ensamkommande barn till kommunens egna boenden. 

Socialsekreterare C upplever att det inte är optimalt att flytta på barnet, men att de inte har 

något val då det är ett beslut från ledningen. Två av respondenterna poängterar att det i 

praktiken är omöjligt för dem att gå emot ledningen eller beslut som rör flytt av 

ensamkommande barn. De berättar att det är gruppledare eller chef som undertecknar beslut 

som rör flytt av ensamkommande barn.  Socialsekreterare C uppger vidare att det är väsentligt 

att förklara för det ensamkommande barnet att det är ett beslut från ledningen och försöka 

motivera denne till en flytt. Detta då de ensamkommande barnen kan uppleva dubbla motiv 

från Socialtjänsten, genom att de först placeras av Socialtjänsten som senare omplacerar de.  

Respondenten beskriver att hen upplever en maktlöshet då ledningen tagit ett beslut hen måste 

följa. Socialsekreterare B redogör för att det blir problematiskt för barnen att flytta flera 

gånger då det kan fördröja deras process vad gäller att hantera och bearbeta de trauman de 

varit med om. Respondenten klargör att det blir svårt för det ensamkommande barnet att 

hantera trauman om denne inte känner sig trygg med sin boendesituation. 

 

Det är viktigt att påpeka att de ensamkommande barnen inte kan förflyttas mot sin vilja utan 

att få framföra sina åsikter, eftersom det i Socialtjänstlagen (2001:453) framgår att insatser 

som beviljas med stöd av denna lag bygger på frivillighet. Justitieombudsmannen har fått in 

ett flertal klagomål från ensamkommande barn som uppger att de blivit omplacerade av 

Socialnämnden mot deras vilja. Vid uppsägning eller omplacering av ett barn måste 

Socialnämnden i den aktuella kommunen beakta barnets samt den gode mannens åsikter. Om 

barnet inte fått framföra sina åsikter gällande omplaceringen, kan Socialnämnden inte göra 

någon fullständig bedömning av barnet (Jo:s beslut, dnr 5565-2016). Parterna i ärende som rör 

omplacering av ensamkommande barn bör även informeras om tillvägagångsättet vid 

överklagan enligt Förvaltningslag (1986:223) 22 §.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att ledningen i en organisation avser att realisera sina 

mål genom att upprätta ramar och regler. Detta medför en makt gentemot de underordnade i 

organisationen då ledningen bestämmer att dessa ska förhålla sig på ett visst sätt för att 

förverkliga ledningens mål. Riktlinjer som antagits i organisationen skapar problem för den 

som ska verkställa beslutet. Socialsekreteraren utvecklar olika strategier för att legitimera sitt 

handlande (ibid). Det faktum att respondenterna uppger en besvikelse över att ibland följa 

direktiv från ledningen som de inte delar, kan tolkas som ökade arbetskrav. Enligt Astvik och 

Melin (2013) kan socialsekreterare använda copingtrategin Voice i syfte att göra sin röst hörd 
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och påpeka upplevda brister i arbetet. Författarna menar att socialsekreterare kan använda sig 

av denna strategi för att reducera självanklagelser som många yrkesutövare upplever i 

krävande arbetssituationer (ibid). Om socialsekreterarna inte protesterar mot ökade 

arbetskrav, kan en tydlig maktsituation uppstå. Detta då Jacob & Thorsvik (2008) menar att 

maktutövning inom organisationen förekommer när ledningen får sin vilja igenom även då de 

andra arbetarna inte delar åsikt med ledningen. Även Styhre (2009) menar att organisationer 

upprättar riktlinjer som arbetaren måste förhålla sig till. Han menar vidare att byråkraten 

måste arbeta distanserat från klienten samtidigt som denne varken utgår från egna intressen 

eller motiv i arbetet (ibid). En av respondenterna beskriver att ledningens beslut att flytta hem 

ensamkommande barn som är placerade på externa boendeformer grundar sig på ekonomiska 

motiv. Ledningens beslut kan tolkas som ett uttryck på att de vill göra ekonomiska 

besparingar i dagsläget, det vill säga realisera organisationens mål. Andelen nyanlända 

ensamkommande barn har minskat i jämförelse med hösten 2015. Detta resulterar enligt flera 

respondenter i att det finns flera boendeplatser inom kommunens egen regi tillgängliga, vilket 

ledningen avser att använda då dessa är billigare. Ledningens beslut medför en maktutövning 

gentemot socialsekreterarna, vilket bekräftas av en av respondenterna som beskriver en känsla 

av maktlöshet. Hen menar att om direktiven inte följs, ses det som arbetsvägran. Vidare 

uppger två av respondenterna att de är tvungna att följa direktiven från de överordnade 

eftersom de inte är delegerade att ta egna beslut som rör flytt av ensamkommande barn. En 

respondent uppger att hen får förklara för klienten, att beslut om flytt tillbaka till kommunens 

egen regi är ett beslut från ledningen, vilket hen inte kan påverka. Detta kan kopplas till 

Styhre (2009) resonemang om att socialarbetare inte arbetar utifrån egna intressen. Att en 

respondent uttrycker maktlöshet, kan förstås utifrån hen arbetar utifrån den roll som hen 

tilldelats av organisationen, snarare än att utgå från egna intressen (Jfr Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  

 

6.3 Svårigheter med att beakta barnperspektivet 

Socialsekreterare A beskriver att socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn har 

till uppgift att utreda, bedöma barnets behov, bevilja insatser och följa upp dessa. Hen uppger 

att hela handläggningsprocessen i ärenden som rör barn, vilket innefattar de ensamkommande 

barnen ska genomsyras av barnperspektivet.  Samtliga respondenter beskriver att de bär ett 

ansvar vilket innebär att de ska beakta barnperspektivet i alla ärenden. Respondenterna 

beskriver att de upplevde svårigheter vad gäller att fullfölja det ansvaret, under 

flyktingströmmen 2015. Vidare beskriver samtliga respondenter att de låg efter i 

utredningsprocessen under flyktingströmmen vilket resulterade i att de ensamkommande 

barnen på grund av tidsaspekten beviljades insatser utan att socialtjänsten hade utrett deras 

behov. Socialsekreterare C berättar att enheten hen arbetade inom försökte att så långt som 

möjligt beakta barnperspektivet, men att de upplevde svårigheter med detta. Socialsekreterare 

E uppger att det inte gick att beakta barnperspektivet överhuvudtaget. 

 

“Det gick inte överhuvudtaget. Barn blev placerade utan vuxna på campingplatser 

samt hotell utan personal som kan kolla till dom. Det blev väldigt snabba beslut på 

grund av det stora inflödet av ensamkommande barn 2015. Personalen räckte inte till 

för ungdomarna. Jag själv hade många fler ärenden än normalt“ (Socialsekreterare E) 

 

Utifrån ovanstående beskrivningar går det att konstatera att socialsekreterare C och E 

uttrycker att det inte gick att beakta barnperspektivet, de har dock olika uppfattningar om till 

vilken grad det inte gick. Socialsekreterare C beskriver vidare att hen och dennes kollegor 

vanligtvis brukar kunna beakta barnperspektivet i utredningar med ensamkommande barn, 

men att situationen under flyktingströmmen 2015 var unik. Hen uppger att det funnits ärenden 
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innan och efter flyktingströmmen då barnperspektivet inte beaktats fullt ut, men att detta inte 

är så vanligt. Samtliga respondenter beskriver att den omfattande flyktingströmmen 2015 

resulterade i att de i egenskap av yrkesverksamma socialsekreterare endast hann med att 

tillgodose de ensamkommande barnens grundläggande behov, det vill säga att erbjuda ett 

boende. Socialsekreterare B arbetade inte med ensamkommande barn under 

flyktingströmmen, men beskriver följande efter att hen pratat och reflekterat kring 

flyktingströmmen 2015 med sina kollegor. 

 

“Jag jobbade inte under flyktingströmmen men jag har hört kollegor säga att det bara 

var att släcka bränder. Prio var att barnen skulle få tak över huvudet och någonting att 

äta samt sova. Det var bara det grundläggande. Det gick inte att göra någonting mer” 

(Socialsekreterare B) 

 

Socialsekreterare E som arbetade under flyktingströmmen 2015 styrker socialsekreterare B 

uppfattning om hur de ensamkommande barnens behov tillgodosågs under flyktingströmmen.  

Socialsekreterare E beskriver att hen var ansvarig för över 100 ärenden under 

flyktingströmmen och uttrycker att hon endast var kapabel till att tillgodose de 

ensamkommande barnens grundläggande behov, vilka är tak över huvudet, mat för dagen och 

kläder. Majoriteten av socialsekreterarna uppger att de vid tidpunkten för flyktingströmmen 

hade en liten erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp. Respondenterna beskriver att den 

bristande erfarenhet av att arbeta med målgruppen kan vara en bidragande orsak till de 

svårigheter som fanns att beakta barnperspektivet. Respondenterna uttrycker att de kanske 

hade kunnat förhålla sig till barnperspektivet och den höga ärendemängden annorlunda under 

flyktingströmmen, om de hade haft någon erfaren socialsekreterare de kunde resonera och 

diskutera ärenden med. En av intervjupersonen uttrycker att det inte är många i Sverige som 

har lång erfarenhet att arbeta med ensamkommande barn, vilket leder till att det inte finns 

något facit och erfarenheter att ta del av. 

 

Det kan antas att samtliga respondenter är medvetna om barnperspektivet och dess innebörd. 

Detta då samtliga respondenter beskriver ett ansvar som innebär att beakta barnperspektivet i 

alla ärenden samt för en diskussion kring hur de kunde fullfölja det ansvar under 

flyktingströmmen. Enligt Lindholm (2014) ska klienterna inte ses som en homogen grupp, 

utan som individer med individuella behov (ibid). Att socialsekreterare E beskriver att det inte 

fanns tillräckligt med personal för de ensamkommande barnen, kan tolkas vara anledningen 

till att socialsekreterare reducerade barnens behov till en miniminivå i syfte att kunna hantera 

den ökade ärendemängden under flyktingströmmen. Med miniminivå avses tak över huvudet 

och mat för dagen. Denna reducering av barnens behov ledde till att socialsekreterarna inte 

kunde bevilja individuella insatser utifrån individuella bedömningar av barnets behov. Det går 

att anta att reduceringen av de ensamkommande barnens behov ledde till att de snarare sågs 

som en homogen klientgrupp än individer med individuella behov. Detta kan ses som ett 

uttryck för att socialsekreterarna använt sig av en överlevnadsstrategi. Kvalitetssänkande 

överlevnadsstrategi som Astvik och Melin (2013) beskriver kommer till uttryck då 

socialsekreteraren behöver göra ett val mellan kvalitet i arbetet och sitt eget välbefinnande till 

följd av obalansen mellan arbetskrav och resurser.  

6.3.1 Ensamkommande barn i jämförelse med andra barn 

Fyra av respondenterna beskriver under intervjuerna att de anser att de ensamkommande 

barnen behandlas annorlunda i jämförelse med andra barn i Sverige. Respondenterna uppger 

att familjehem är standardplacering för barn med föräldrarna i Sverige och att HVB-hem är 

standardplacering för ensamkommande barn. Denna särbehandling av ensamkommande barn 

beskrivs inte som ett nytt fenomen, utan respondenterna berättar att detta var aktuellt även 
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innan flyktingströmmen. Socialsekreterare B beskriver att många av de barn hen kommer i 

kontakt med, vill bo i ett familjehem eftersom de saknar sin familj och är i behov av 

föräldrafigurer. Hen berättar vidare att HVB-hem är ett annorlunda sätt att bo på, då 

boendeformen liknar en institution. Socialsekreterare E och D beskriver lite mer djupgående 

om skillnaderna mellan ensamkommande barn och andra barn. 

 

“I regel ska svenska barn inte placeras i hvb-hem. De ska framförallt placeras i 

familjehem. Så är inte fallet för ensamkommande. Vilket leder till att 

ensamkommande inte behandlas som barn på samma sätt som svenska barn. För man 

har gått ifrån barnhemstanken, men ett hvb för ensamkommande är i princip ett 

barnhem. Det är skillnad på kvalite om man jämför med förr, men det är fortfarande 

ett barnhem” (Socialsekreterare E) 

 

“Exempelvis använder vi HVB hem som standarsplacering för ensamkommande men 

däremot inte för barn med föräldrar i Sverige, där är familjehem standard. Där är det 

en särskiljning som är lite underlig i grunden eftersom man alltid ska utgå från en 

individuell bedömning” (Socialsekreterare D) 

 

Socialsekreterare D beskriver vidare att HVB inte är optimalt i syfte att beakta 

barnperspektivet. Detta då hen uppger att ett HVB aldrig kan ses som ett fullgott hem 

eftersom det inte finns några föräldrar eller föräldrafigurer närvarande där, utan enbart 

personal. Vidare beskriver respondenten att det blir motsägelsefullt att tro att ungdomen ska 

se personal som en föräldrafigur, detta då en ungdom inte kan hälsa på personal och umgås 

med i staden så som de skulle kunna göra med familjehemsföräldrar. Socialsekreterare D 

poängterar att hen tycker att det finns färre placeringsalternativ för ensamkommande barn än 

svenska, och att dessa placeringsalternativ inte alltid går hand i hand med barnperspektivet. 

Av resultatet går det att utläsa att majoriteten av respondenterna beskriver att deras 

organisatoriska riktlinjer och rutiner inte var förenliga med barnperspektivet under 

flyktingströmmen 2015. 

 

När socialsekreterare D beskriver att HVB inte är optimalt i syfte att beakta barnperspektivet, 

kan det tolkas som om hen menar att det finns andra boendeformer som är lämpligare. 

Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf (2010) beskriver en generell bild av att barn som bor på HVB 

inte får lika mycket stöd som barn som har en annan boendeform. Utifrån ovanstående 

resonemang, kan socialsekreterare D och Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf (2010) beskrivning 

och bedömning av lämpligheten av HVB ses som samstämmiga. Enligt Stretmo och Melander 

(2013) placeras äldre pojkar oftare på HVB än flickor och yngre pojkar som istället placeras 

på familjehem. En majoritet av de nyanlända ensamkommande barnen under 2015 utgjordes 

av killar varav majoriteten av dem var 14 år eller äldre (SCB, 2016). Mot bakgrund av den 

statistik som uppmärksammats från SCB (2016) och Stretmo och Melander (2013) kan 

förståelse för respondenterna uttalanden skapas. Utifrån att majoriteten av denna målgrupp 

under flyktingströmmen 2015 utgjordes av pojkar, går det att anta att respondenterna i större 

omfattning träffat och beviljat insatser till pojkar. Då en liten del av denna målgrupp var 

pojkar under 14 år, är det troligt att majoriteten beviljats HVB utifrån Stretmo och Melander 

(2013) resonemang. På så sätt kan socialsekreterarnas beskrivning av att HVB är 

standardplacering för ensamkommande barn, ses som ett uttryck för att de i större omfattning 

träffat och beviljat insatser till pojkar som varit 14 år eller äldre.  

Enligt Cederborg (2014) innebär barnperspektivet att barn inte längre ses som passiva 

mottagare av stöd utan mer som individer med egna rättigheter. I praktiken behöver 

barnperspektivet ingå som underlag för analys då socialsekreterare intervjuar barn för att 
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fånga deras uppfattningar och erfarenheter samt skapa en tolkning av vad barnet har för 

åsikter om eventuella insatser (ibid). Resultatet av att kollektivt bedöma ensamkommande 

barns behov vad gäller boendeform utifrån kön och ålder, kan leda till att barnperspektivet 

inte beaktas. Detta kan leda till att det ensamkommande barnet blir passiva mottagare av stöd 

istället för att betraktas som klienter med egna rättigheter, vilket går emot barnperspektivets 

grundtanke (jfr Cederborg, 2014).  

7. Diskussion 

Mot bakgrund av tidigare forskning som presenterats, kommer vi i följande stycken att 

diskutera den insamlande empirin. 

 

I den tidigare forskningen av Blomberg m.fl. (2015) framgår det att yrkesutövare inom socialt 

arbete har ett krävande arbete. I studien framgår det att cirka en tredjedel av svenska 

socialarbetare upplever att de har en hög arbetsbelastning vilket de beskriver som påfrestande 

(ibid). Samtliga respondenter i föreliggande studie beskriver att de upplever sitt arbete 

krävande då de har en allt för hög arbetsbelastning. Respondenternas uttalanden är förenligt 

med Blomberg m.fl. (2015) påståenden om att yrkesutövare inom socialt arbete har ett 

krävande arbete. I resultatet framkommer det att respondenterna beskriver att deras upplevda 

arbetsbelastning är ett resultat av personalbrist, resursbrist samt tidspress. En av 

respondenterna beskriver att Socialtjänsten kommer få det svårt att rekrytera ny personal efter 

flyktingströmmen. Detta då flyktingströmmen lämnat en bild av att Socialtjänsten inte är en 

optimal arbetsplats. Personalbristen inom Socialtjänsten är enligt Coffey m.fl. (2004) inget 

nytt fenomen. I deras studie från England som är över 10 år gammal, återges beskrivning av 

liknande problem som respondenterna i denna studie uttrycker, det vill säga svårigheter med 

att rekrytera medarbetare. Astvik och Melin (2013) beskriver att många socialsekreterare 

lämnar sina arbeten till följd av obalansen mellan arbetskrav och resurser. Bristen på 

socionomer, i synnerhet socialsekreterare diskuteras i en artikel skriven av Granestrand 

(2017). Det framgår i artikel att minst 1440 socialsekreterare sagt upp sig från sitt arbete 

under 2016. I en majoritet av Sveriges kommuner är det en stor brist på socialsekreterare. En 

del kommuner är i behov av att anställa mer än 20 socialsekreterare omedelbart. Många 

kommuner har höjt socialsekreterares lön i syfte att kunna rekrytera och behålla personal 

(ibid). Trots att lönerna har höjts för socialsekreterare i kommuner runt om i Sverige, 

beskriver respondenterna i föreliggande studie att enheten de arbetar inom har svårt att 

rekrytera socialsekreterare. Utifrån respondenternas beskrivning går det att utläsa att en del 

kommuner behöver vidta fler åtgärder än enbart höjda löner för att rekrytera och behålla 

socialsekreterare. Respondenterna i studien gjord av Tham (2007) beskriver att de skulle 

känna sig mer tillfredsställda med sin nuvarande arbetsplats, om de belönades av ledningen i 

form av exempelvis positiv feedback. Vidare beskriver de ett behov av att arbetsgivare ska 

erbjuda god introduktion vad gäller arbetet och arbetsplatsen (ibid). Dessa tankar som 

respondenterna ger uttryck för i studien, kan anses vara väsentliga för kommunerna att ta del 

av i syfte att rekrytera och behålla personal, i synnerlighet socialsekreterare.  

 

Samtliga respondenter beskriver att de till följd av arbetsbelastningen beviljade insatser i form 

av externa boendeplaceringar utan att utreda de ensamkommande barnens eventuella behov av 

andra insatser. Hopkins och Hill (2011) nämner i sin studie från Scotland att ensamkommande 

barn är i behov av att få sina omedelbara behov tillgodosedda, vilka uppfattas vara 

boendeplats, mat för dagen samt vård och medicinsk stöd. Respondenterna berättar att de 

placerade de ensamkommande barnen på HVB och familjehem, som inte var utredda, för att 

de ansåg att det inte gick att tillgodose klienternas omedelbara behov på ett annat sätt. Detta 

som tidigare nämnts, på grund av arbetsbelastning, brist på resurser och tidspress. 
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Socialsekreterarna har således följt den ordningen Hopkins och Hill (2011) belyser i sin 

studie. Det vill säga att de ensamkommande barnens behov i nutid ska prioriteras, snarare än 

deras behov av att bearbeta trauman. Författarna menar vidare att det även är 

socialsekretarens uppgift att tillgodose de ensamkommande barnens behov av att kapa 

förutsättningar för att försäkra sig om en god framtid. Detta för att socialsekreterarna slutligen 

ska erbjuda klienterna verktyg för att hantera det förflutna, vilket innefattar de 

ensamkommande barnens trauman. En respondent beskrev att enheten hen arbetar på har fått 

direktiv om att flytta dessa barn till boendeplatser inom kommunens egen regi. Hen menar att 

det blir svårt för de ensamkommande barnen att bearbeta sina trauman då deras 

boendesituation inte är stadig. Det blir således svårt för socialsekreterarna att följa den 

ordning som Hopkins och Hill (2011) beskriver som optimalt att arbeta utifrån.  

 

Det faktum att en respondent beskriver att de ensamkommande barnen i hens kommun tvingas 

flytta kan även kopplas till svårigheter Dunkerly m.fl. (2005) beskriver i arbetet med 

asylsökande barn i Wales. Författarna menar att asylsökande barn förflyttas från en del av 

landet till en annan, utan att redogöra för vilka konsekvenser det resulterar i för de 

asylsökande. Vidare beskrivs det att socialarbetarna har ett litet handlingsutrymme i arbetet 

med de asylsökande barnen (ibid). I denna studie framgår det i resultatet att ensamkommande 

barn, vilka är asylsökande, påverkas i negativ bemärkelse av omplaceringar. Detta då de 

ensamkommande barnen upplever dubbla motiv från Socialtjänsten, eftersom de först placeras 

och sedan omplaceras. Dessutom blir det svårare för ensamkommande barn att bearbeta 

trauman om de inte har en stabil boendesituation. Även om studien av Dunkerly m.fl. (2005) 

är internationell, ser vi liknelser från resultatet i denna studie. Detta då två av respondenterna i 

föreliggande studie uppger att de fått direktiv om att flytta hem de ensamkommande barnen 

till kommunens egen regi. Vidare beskriver majoriteten av respondenterna att deras 

handlingsutrymme är begränsat i arbetet med ensamkommande barn. Enligt Astvik och Melin 

(2013) använder sig ett flertal socialsekreterare av voice-strategier för att protestera mot 

orimliga omständigheter i sitt arbete. För att motverka det begränsade handlingsutrymmet i 

arbetet med ensamkommande barn kan respondenterna använda sig av voice som 

copingstrategi. Detta då de kan uppmärksamma de problem som identifierats med att flytta 

hem de ensamkommande barnen till kommunens egen regi och således förändra sin 

arbetssituation. 

8. Slutsats 

Två enheter för ensamkommande barn, vilka respondenterna i föreliggande studie arbetar 

inom påverkades av flyktingströmmen 2015. Första frågeställningen i denna studie besvaras 

på följande sätt: De ökade arbetskraven under flyktingströmmen bidrog till att 

socialsekreterare upplevde tidspress som resulterade i att utredningarna som rör 

ensamkommande barn inte blev så omfattande, eller innehållsrika som de bör vara. Vidare 

bidrog de ökade arbetskraven till att socialsekreterare avgick från sin tjänst, som i sin tur 

medförde personalbrist. Dessutom beviljade socialsekreterare externa outredda 

boendeplaceringar på grund av resursbrist vad gäller personal och tillgång till kommunala 

boendeplaceringar. Den andra frågeställningen i denna studie besvaras på följande sätt: 

Samtliga respondenter uppger att de hade svårt att beakta barnperspektivet helt och hållet. I 

resultatet framgår det att HVB-hem är standardplacering för ensamkommande barn, vilket 

respondenterna inte uppfattar som förenligt med barnperspektivet utifrån att barnen ska 

beviljas insatser utifrån individuella behov. Flertalet av de externa outredda 

boendeplaceringar som beviljades under flyktingströmmen har i efterhand visat sig vara 

olämpliga utifrån principen om barnets bästa. Tredje frågeställningen besvaras genom att 

respondenterna uppger att förhastade beslut och brist på resurser under flyktingströmmen 
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resulterade i att de beviljade ett stort antal externa boendeplaceringar. Idag har en enhet, några 

av respondenterna arbetar inom, fått direktiv på att flytta de ensamkommande barnen till 

kommunens egen regi. Respondenterna upplever att beslut som fattades under 

flyktingströmmen på så sätt påverkar deras arbete idag. Vidare beskriver respondenterna att 

det är problematisk utifrån ett barnperspektiv, att omplacera ensamkommande barn mot 

bakgrund av beslut från ledningen. Detta då målgruppen eventuellt har skapat sig ett socialt 

nätverk, vilket de nu måste lämna.   

9. Vidare forskning 

Vi har i denna studie undersökt socialsekreterares beskrivningar av hur flyktingströmmen 

2015 påverkade deras arbete med ensamkommande barn under den perioden och vilka spår 

den lämnat för arbetet med målgruppen idag. Resultatet visar bland annat att respondenterna 

uppger att de fått direktiv från politiker och arbetsledning att flytta hem de ensamkommande 

barnen till boendeplatser inom kommunens egen regi. Vi anser att det är av intresse att 

undersöka de ensamkommande barnens syn på att de blir beordrade att flytta till 

boendeplatser inom kommunens egen regi. Detta i syfte att få en uppfattning om hur de 

ensamkommande barnen beskriver sin situation. Vidare kan det vara av intresse att undersöka 

skillnaden mellan svenska barn och ensamkommande barn vad gäller placeringsform. Det vill 

säga undersöka hur stor skillnaden är och hur tjänstemän argumenterar för skillnader i 

förhållande till beaktandet av barnperspektivet.  
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Bilaga 1 - informationsbrev 

Informationsbrev 

Undersökning om socialsekreterares beskrivning och hantering av etiska dilemman i arbetet. 

Hej! Vi är två studenter vid namn Bejan Galib och Ensar Gashi, som läser termin sex inom 

socionomprogrammet på Örebro universitet. Vi vill göra en undersökning kring 

socialsekreterares beskrivning och hantering av etiska dilemman i arbetet med 

ensamkommande barn. 

Syfte 

Då det inte finns många nationella studier som belyser etiska dilemman inom socialt arbete, är 

syftet med föreliggande studie att öka kunskapen inom området. Föreliggande studie är en 

vinjettstudie, där respondenterna till en början tilldelas ett påhittat etiskt dilemma i syfte att de 

ska beskriva tillvägagångssättet vad gäller att hantera dilemmat. Därefter kommer följdfrågor 

att ställas i syfte för att få en djupare förståelse för socialsekreterarnas beskrivningar. 

Tillvägagångssätt/studiens resultat 

Vad gäller tid och plats för intervjuerna, kommer vi att ta hänsyn till dina önskemål som 

respondent. Dock önskar vi helst att genomföra intervjuerna vecka 15 och 16 för att studien 

ska kunna bli färdigskriven i tid. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Vidare kommer 

intervjuerna att spelas in för att sedan kunna transkriberas. När studien är färdigskriven 

kommer inspelningarna att raderas, detta då intervjuerna endast ska nyttjas till föreliggande 

studie. Inspelningsmaterialet kommer att förvaras i ett låst skåp, så att inga obehöriga kan få 

tillgång till materialet. Deltagandet i studien bygger på frivillighet och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Du som respondent är anonym i studien och intervjun kommer inte att 

kunna kopplas till dig. Materialet kommer att presenteras i en uppsats. Uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig på nätet så att allmänheten kan ta del av den. Du som respondent kan få 

uppsatsen skickad till dig om du så önskar.  

 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. 

Återkom med svar till oss vad gäller din medverkan på mejl eller via telefon 

Med vänliga hälsningar 

Bejan Galib och Ensar Gashi 

Vid frågor, vänligen kontakta oss. 

Bejan Galib                                               Ensar Gashi 

0707-4306966                                          072-8643993 

Bejangalib@outlook.com                          Ensar_fotboll@hotmail.com 

Handledare: Moa Wahlquist 

moa.wahlqvist@oru.se 

Örebro universitet – Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Härmed samtycker jag till att delta i studien 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Arbetsuppgifter 

·         Hur länge har du varit verksam inom socialt arbete? 

·         Vad har du tidigare arbetat som? 

·         Hur länge har du varit verksam som socialsekreterare inom enheten för ensamkommande 

barn? 

·         Vilka arbetsuppgifter har du i din roll som socialsekreterare? 

·         Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

·         Har ni några organisatoriska riktlinjer som ni måste förhålla er till? 

·         Hur upplever du att riktlinjerna påverkar dig i ditt arbete? 

·         Hur upplever du att det lagrum som du arbetar utifrån påverkar ditt arbete? 

”FALLET” 

Abdi är 14 år gammal och kom till Sverige under flyktingströmmen 2015. Han kommer 

ursprungligen från Marocko och kom till Sverige som ensamkommande barn efter att hans 

föräldrar gått bort. Socialtjänsten i Abdis anvisningskommun beviljade honom en 

familjehemsplacering i ett konsulentstött familjehem. Detta då kommunen under 

flyktingströmmen inte hade plats på de egna hvb eller familjehem och var tvungna att anlita 

ett konsulentstött familjehem. Socialtjänsten hann på grund av den höga arbetsbelastningen 

2015 inte att utreda det konsulentstödda familjehemmet. Istället litade man på konsulenternas 

utredning tills kommunen hade tid att upprätta en egen utredning. Abdi har sedan nästan två 

år tillbaka bott på det konsulentstödda familjehemmet och han uppger att han är nöjd med sin 

boendesituation. Då antalet ensamkommande barn och ungdomar minskat i Sverige idag i 

jämförelse med 2015, har kommunen lediga platser på både hvb-hem och kommunala 

familjehem. Det minskade antalet ensamkommande barn och ungdomar har även lett till att 

arbetsbelastningen för socialtjänsten minskat, vilket innebär att en egen utredning av 

familjehemmet kan upprättas. Under utredningen framkommer det att familjehemmet som 

tidigare beviljats inte är lämpligt. Detta då det framkommit att familjehemsföräldrarna 

förekommer i belastningsregistret på grund av våldsbrott. Den egna kommunen har nu tagit 

beslut om att placera Abdi i deras egen regi, detta då utredningen visar att det kan vara 

skadligt för Abdis hälsa och utveckling att bo kvar i familjehemmet, samtidigt som det finns 

platser i de egna hvb hemmen. Abdi vägrar att flytta från hans nuvarande boendesituation och 

uppger att han kommer att skada sig själv om en flytt blir aktuell. 

·       
Svårigheter i arbetet  

 

  Om du som socialsekreterare ställs inför denna situation, hur skulle du resonera och handla? 

·         Vilka begränsningar upplever du i hanteringen av fallet? 

·         Hur hanterar ni sådana begränsningar på din arbetsplats? 

·         Om du kommer i kontakt med svåra ärenden i ditt arbete som socialsekreterare, har ni på 

din arbetsplats någon mall eller riktlinjer att utgå ifrån? 

·         Om din chef skulle motsätta sig ditt förslag till beslut, hur tror du det hade påverkat 

ärendegången? 
·      
   Barnperspektivet  

 

   Upplever du att barnperspektivet och din organisations riktlinjer och regler någon gång 

motsäger varandra? 
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·         Upplever du att det går att vara lojal mot överordnade i din yrkesutövning, samtidigt 

som du beaktar barnperspektivet? 

·         Har du någon yrkesverksam som du resonerar kring dina idéer med? 

·         Har du någon önskan om hur hanteringen av svåra ärenden ska utföras? 

·         Tror du att det är möjligt att din önskan ska kunna genomföras i praktiken? 

 

 

 

 

 

 


