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Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa studie utgår från en fenomenologisk grund och har som syfte att undersöka och 

exemplifiera socialsekreterares upplevelser av psykisk hälsa och behov, samt tystnad hos 

ensamkommande barn. Vidare ämnar studien skapa förståelse för detta. Empirin har samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer med sju socialsekreterare som arbetar med 

myndighetsutövning mot ensamkommande barn. Empirin har analyserats utifrån Hessles 

perspektivteori, KASAM, risk- och skyddsfaktorer, samt utifrån Maslows motivationsteori. För att 

skapa förståelse har empirin även analyserats utifrån Hessles förståelseteori. Studiens resultat har 

visat att socialsekreterarna upplever risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnens psykiska hälsa 

ur olika perspektiv, vilket gör att deras upplevelser kan förstås på olika sätt. De upplever trygghet 

som ett viktigt behov hos ensamkommande barn, men även att de har behov som kan bidra till en 

känsla av sammanhang. Det framkommer i denna studie att den psykiska hälsan och behoven 

upplevs vara nära sammankopplade och påverkar varandra växelvis.  Socialsekreterarna upplever 

även att tystnad är något hos de ensamkommande barnen som kan försvåra bedömningen av 

psykisk hälsa och behov. Det framkommer i studien att socialsekreterarna har olika upplevelser om 

den bakomliggande orsaken till denna tystnad och förstår den ur olika perspektiv. 
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Abstract 
 

This qualitative study is based on a phenomenological basis and aims to explore and exemplify 

social secretary experiences of unaccompanied children's mental health, needs, and silence. The 

study also intends to create an understanding of these experiences. The empirical data were 

collected through semi-structured interviews with seven social secretaries who work for the public 

authority with unaccompanied children. The empirical data has been analyzed based on Hessle's 

Perspective theory, Sense of coherence, Risk factors and Protective factors, and Maslow's 

Motivation theory. To create an understanding, the empirical data has also been analyzed based on 

Hessle's Understanding theory. The study’s results have shown that the social secretaries 

experience risk and protective factors that affect children's mental health from different 

perspectives, which gives the social secretaries different understandings. They experience security 

as an important need for unaccompanied children, but also needs that can contribute to a sense of 

context. It appears in this study that the mental health and the needs is experienced to be closely 

linked and affect each other alternately. The social secretaries also experience that silence among 

the unaccompanied children complicate the assessment of the children´s mental health and needs. 

It emerges from the study that the social secretaries have different experiences on the underlying 

cause of this silence and can be understood from different perspectives.  
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1 Inledning 

Varje år kommer ett stort antal ensamkommande barn till Sverige och gruppen ensamkommande 

barn är blandad gällande ålder, ursprung och orsak till flykt. Det dessa barn dock har gemensamt 

är att de är under 18 år, och av olika anledningar har tvingats separera från sin familj, sitt sociala 

nätverk och sin hemmiljö för att fly ensamma till ett främmande land. Barnen har också ofta upplevt 

trauman och bevittnat eller blivit utsatta våld. Många har också förlorat anhöriga och upplevt svek 

från vuxenvärlden (Socialstyrelsen, 2013b). De bakomliggande anledningarna till att barnen flyr 

sitt hemland är bland annat på grund av krig, förföljelse, våld och fattigdom (Hessle, 2009). När 

det ensamkommande barnet har lyckats fly och befinner sig i trygghet fortsätter dock ofta barnets 

stress, eftersom barnet är oroligt för familjen i hemlandet och inför framtiden (Socialstyrelsen, 

2013b). Även asylprocessen i det nya landet är en vanlig stressfaktor hos barnet. Den långvariga 

stressen i kombination med tidigare traumatiska upplevelser kan ofta leda till konsekvenser för 

barnets psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2013b). Regeringen har deklarerat att barn som kommer 

till Sverige och ansöker om asyl ska genomgå asylprocessen i ett humant och rättssäkert 

asylsystem. Asylprocessen ska genomsyras av ett perspektiv där det som är bäst för barnet kommer 

i första hand, och där barnets behov samt barnets rätt att höras ska tas i beaktning (Eklund 

Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger, & Ghazinour, 2012). Svensk forskning om det svenska 

mottagningssystemet av ensamkommande barn har visat att barnens psykiska hälsa påverkas mer 

av bemötandet och mottagandet i det nya landet, än vad barnets tidigare erfarenheter gör (Eklund 

Wimelius et al., 2012). 

 

Det finns mycket forskning om ensamkommande barns psykiska hälsa, och detsamma gäller 

forskningsområdet om barnens behov. Tidigare internationell forskning om ensamkommande 

barns psykiska hälsa har visat att det finns många olika faktorer, både i barnens förflutna och 

nuvarande situation, som påverkar deras psykiska hälsa (Groark, Sclare, & Raval, 2011). Även 

Carlson, Cacciatore och Klimek (2012) lyfter fram olika riskfaktorer och skyddsfaktorer som kan 

påverka ensamkommande barns psykiska hälsa på olika sätt. Vad gäller forskning om 

ensamkommande barns behov har bland annat Stretmo och Melander (2013)  belyst vilka behov 

som finns bland ensamkommande barn. Även Hopkins och Hill (2010) har framfört barnens behov 

i sin forskning, där de särskilt belyser att barnen utvecklar nya behov i samband med att de kommer 

ensamma till ett nytt land. Således finns det mycket kunskap om ensamkommande barns psykiska 

hälsa och även om deras behov. Denna forskning är främst internationell och speglar således inte 

den svenska kontexten av arbetet med ensamkommande barns psykiska hälsa och behov. Mot 

bakgrund av ovanstående finns det en kunskapslucka rörande hur svenska professionella upplever 

ensamkommande barns psykiska hälsa och behov, samt hur dessa påverkar varandra. Detta gör att 

arbetet med dessa barns psykiska hälsa och behov ur ett svenskt socialsekreterarperspektiv inte är 

vidare studerat. Det är således av relevans att lyfta socialsekreterarperspektivet på hur psykisk hälsa 

och behov hos ensamkommande barn kan påverka varandra, samt vilka faktorer i dåtid och nutid 

som socialsekreterarna upplever påverkar barnen. Tidigare internationell forskning har även visat 

att arbetet med ensamkommande barn kan försvåras till följd av att barnen av olika anledningar är 

tysta gentemot myndighetspersoner (Groark et al., 2010). Bland annat Kohli (2006b) beskriver i 

sin studie att ensamkommande barn ofta är tysta på grund av rädsla att bli utvisade, och att 

relationen mellan barnet och socialarbetaren spelar en viktig roll för att barnet ska känna förtroende 

och våga berätta saker. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ensamkommande barn delar med 

sig av sina erfarenheter till socialsekreterare för att deras behov ska kunna tillgodoses på bästa 

möjliga sätt (jfr Groark et al., 2010; Kohli, 2006b).  
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Det är socialtjänstens ansvar att främja en gynnsam utveckling hos barn och värna om barnets hälsa 

jml Socialtjänstlagen [SoL] 5:1. Utifrån detta är det socialtjänstens ansvar att barnens behov blir 

tillgodosedda, för att kunna säkerställa att barnet får möjlighet till en gynnsam utveckling. Då 

ensamkommande barn är en utsatt grupp som ofta har upplevt trauman och separationer är det 

viktigt att ha kunskap om och förståelse för hur dessa barn mår, vilka behov de har, samt hur 

socialsekreterare kan arbeta för att tillgodose deras behov (Socialstyrelsen, 2013b). Det är utifrån 

ovanstående av vikt att socialsekreterarna, som har det yttersta ansvaret för de ensamkommande 

barnen jml SoL 2:1, kan tillgodose deras behov i samband med ankomsten och etableringen i 

Sverige. Detta är viktigt eftersom huruvida de ensamkommande barnens behov tillgodoses eller 

inte påverkar deras psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

1.1 Relevans för socialt arbete 
Denna studie har relevans för socialt arbete då den handlar om socialsekreterares upplevelser av 

sitt arbete med gruppen ensamkommande barn. Det är socialtjänstens ansvar att ge stöd och hjälp 

till ensamkommande barn. Om stödet i mottagarlandet, det vill säga det land som barnet flyr till, 

är bristfälligt riskerar barnets hälsa och utveckling att hämmas (Socialstyrelsen, 2013b). 

Ensamkommande barn är utsatta, och för att kunna tillgodose deras behov och främja en gynnsam 

utveckling är det viktigt med kunskap om och förståelse för deras nuvarande situation och förflutna 

(jfr SoL 5:1). Eftersom socialtjänsten också är beslutsfattare rörande vilka insatser de 

ensamkommande barnen har behov av är det av vikt att undersöka hur socialsekreterare upplever 

barnens behov, hur dessa kan tillgodoses, samt hur de upplever arbetet med barnen.  

 

1.2 Problemformulering 
Det var en markant ökning av ensamkommande barn som kom till Sverige under år 2015 då över 

35 000 sökte asyl det året, jämfört med de 7000 som sökte året innan (Migrationsverket, 2015; 

Migrationsverket, 2016). Denna ökning innebär att allt fler socionomer kommer att arbeta med 

gruppen på olika sätt, bland annat socialsekreterare genom myndighetsutövning. För att öka 

chansen till en gynnsam utveckling hos barnet och dess hälsa är det av vikt att mottagandet av dessa 

barn är anpassat efter ensamkommande barns behov (Socialstyrelsen, 2013b). Eftersom det är 

socialsekreterare som utreder och bedömer ensamkommande barns psykiska hälsa och behov är 

det av relevans att skapa förståelse för deras upplevelser av detta. Mot bakgrund av detta och det 

nuvarande kunskapsläget är det relevant att skapa förståelse för socialsekreterares upplevelser av 

ensamkommande barns psykiska hälsa och behov. Vidare är det av vikt att skapa förståelse för 

socialsekreterarnas upplevelser av tystnad, och hur det kan påverka bedömningen av barnens 

psykiska hälsa och behov. Detta för att bidra med ett socialsekreterarperspektiv på gruppen 

ensamkommande barn och deras psykiska hälsa, behov och tystnad. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och exemplifiera socialsekreterares upplevelser av 

psykisk hälsa och behov, samt tystnad hos ensamkommande barn. Vidare ämnar studien skapa 

förståelse för detta. 

 

- Hur kan socialsekreterarnas upplevelser av ensamkommande barns psykiska hälsa och 

behov förstås? 



 

3 

 

- Vilka faktorer upplever socialsekreterarna påverkar ensamkommande barns psykiska hälsa, 

och hur kan dessa upplevelser förstås?  

- Vad är socialsekreterarnas upplevelser av tystnad hos ensamkommande barn, och hur kan 

dessa upplevelser förstås? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
Ensamkommande barn definieras av lagen (1994:137 [LMA]) om mottagande av asylsökande 

m.fl., 1 § femte stycket som barn som söker asyl i Sverige utan vårdnadshavare eller annan 

ställföreträdande vuxen, och som således är kommunens ansvar jml SoL 2:1. Ensamkommande 

barn menas mer specifikt i denna studie som ungdomar i åldern 13-21 år. Detta då en majoritet på 

ungefär 80 % av de ensamkommande barn som kommer till Sverige är mellan 13-17 år gamla 

(Socialstyrelsen, 2013b). Anledningen till att denna studies övre åldersgräns kommer att vara 21 

är för att ungdomar över 18 år och som har en placering är berättigade fortsatt placering upp till 21 

om det finns behov av det (Socialstyrelsen, 2013a: SOSFS 2012:11). Sammanfattningsvis 

definieras begreppet ensamkommande barn som ungdomar som är mellan 13-21 år, är eller har 

varit asylsökande utan sina föräldrar eller annan ställföreträdande vuxen, samt omfattas av SoL 

2:1. Respondenterna i denna studie arbetar främst med ensamkommande barn som omfattas av 

denna definition. För att förtydliga för läsaren har socialsekreterare i studien benämnts som 

målgrupp och socialsekreterarnas målgrupp ensamkommande barn har istället enbart benämnts 

som grupp. 

 

I föreliggande studie kommer begreppet behov att definieras som psykiska sekundära behov 

(Maslow, 1987). Då syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa har fysiska behov exkluderats 

från studien. Vidare kommer behov att innebära de faktorer som påverkar barnets psykiska hälsa 

positivt när de blir tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2013a). Dessa faktorer kommer att identifieras 

utifrån respondenternas upplevelser av ensamkommande barns behov. 

 

2 Tidigare forskning om ensamkommande barn 

För att skapa förståelse för studiens empiri presenteras tidigare forskning inom området 

ensamkommande barns psykiska hälsa, behov samt tystnad i följande avsnitt. Tidigare forskning 

används i denna studie för att skapa en aktuell bild av det rådande kunskapsläget. Den tidigare 

forskningen kommer att ha utgångspunkt i både ett socialsekreterarperspektiv och ett 

barnperspektiv för att kunna få en bredare bild och en bättre överblick av vad forskningen visar. 

För att bredda ytterligare kommer både internationell och svensk forskning att användas för att 

skapa förståelse för området. Något som är viktigt att lyfta fram och att ha i åtanke när detta avsnitt 

läses är att det finns skillnader i hur den yrkesverksamma personen tituleras i den tidigare 

forskningen. I svensk forskning benämns den professionelle som socialsekreterare, samtidigt som 

internationell forskning har benämnt den professionelle som ’social worker’. Ordet social worker 

har bedömts ha en bredare definition än socialsekreterare och har således översatts till 

socialarbetare i föreliggande studie.  

 

2.1 Ensamkommande barns psykiska hälsa 
Mottagandet och livsvillkoren som erbjuds de ensamkommande barnen i mottagarlandet har visat 

sig vara avgörande för utvecklingen av barnets psykiska hälsa. Mottagandet och livsvillkoren kan 
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ha större påverkan på den psykiska hälsan än vad barnets tidigare erfarenheter har (Eklund 

Wimelius et al., 2012). Traumatiska upplevelser och långvarig stress leder inte nödvändigtvis till 

psykiska problem hos ensamkommande barn. Däremot finns det många faktorer som påverkar 

barnets psykiska hälsa, och ju fler nutida oroligheter barnet har i sitt liv, desto större är risken för 

barnet att utveckla psykisk ohälsa (Groark et al., 2011). När barnens traumatiska upplevelser leder 

till psykisk ohälsa kan de långvariga effekterna på de ensamkommande barnen vara många, varav 

några är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, oro, ångest, sömnsvårigheter. Att 

barnen separeras från sina föräldrar förvärrar ofta symptomen och bieffekterna på trauman och 

stressfaktorer (Eklund Wimelius et al., 2012). Forskning har visat att åsikterna bland professionella 

skiljer sig åt rörande ensamkommande barns behov av psykiatrisk vård. Vissa professionella anser 

att psykisk vård är en viktig insats, och att det är viktigt att kalla in en kurator eller annan 

professionell för att tidigt arbeta med det psykiska måendet. Samtidigt anser andra att det finns 

saker, exempelvis boende och skola, som måste ordnas först för att säkra tillvaron innan det 

förflutna bearbetas (Hopkins & Hill, 2010). Svensk forskning har även visat på att socialsekreterare 

har uppfattningen om att barnens familj i ursprungslandet i hög grad påverkar barnets mående. Det 

är viktigt att barnet upprätthåller kontakten med sin familj, då socialt stöd utgör en viktig 

skyddsfaktor för barnet (Stretmo & Melander, 2013). Detta beskrivs vidare i nästa avsnitt. 

 

2.1.1 Risk- och skyddsfaktorer för ensamkommande barn 

Alla barn exponeras för riskfaktorer, vilket kan generera känslo- och beteendemässiga 

utåtageranden. Det finns några faktorer som tidigare forskning har visat kunna utgöra en större risk 

för utveckling av utåtagerande beteende. Dessa faktorer är bland annat placeringar utanför hemmet, 

förlust eller försvinnande av förälder samt exponering av traumatiska händelser som övergrepp 

eller vistelse i osäkra miljöer. Om ett barn utsätts för flera händelser under en längre period som 

faller under dessa kategorier av händelser är det högre risk för att ett barn ska utveckla en psykisk 

ohälsa (Carlson, Cacciatore, & Klimek, 2012). 

 

En riskfaktor som ensamkommande barn utsätts för är de vardagliga stressorer som de upplever i 

och med att vara ensamma i ett främmande land. Dessa stressorer är bland annat att inte ha några 

anhöriga i Sverige och att bli misstrodd i asylprocessen. En annan stressor är att känna sig tvingad 

att uppge felaktig information om sig själv av rädsla att inte ha tillräckliga skäl för att få 

uppehållstillstånd (Hessle, 2009). Utöver dessa riskfaktorer är osäkerhet kring asylprocessen, 

svårigheter att lära sig ett nytt språk och ekonomiska svårigheter faktorer som utgör ett hot mot 

barnets psykiska hälsa (Groark et al., 2011). Andra faktorer som skapar risker för barnets psykiska 

hälsa är bland annat stressfulla eller traumatiska upplevelser, samt förlust av socialt stöd från sitt 

sociala nätverk och andra trygga relationer. Därför är ensamkommande barn sårbara i dubbel 

bemärkelse då de både upplevt traumatiska händelser och förlorat socialt stöd från sin familj och 

andra trygga vuxna (Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Wernesjö, 2012).  

 

Skyddsfaktorer är något som hjälper barnen att hantera stress och andra riskfaktorer, vilket gynnar 

den psykiska hälsan (Eklund Wimelius et al., 2012). Socialt stöd är en viktig skyddsfaktor, och 

med socialt stöd menas de psykologiska behov som kan tillgodoses genom interaktion med och 

relation till andra (Ghazinour et al., 2015). Vidare visar tidigare forskning att den viktigaste 

skyddsfaktorn för att förbättra barnens hälsa, är en stödjande familjemiljö.  Barn som varit med om 

krig utan att skiljas från sina föräldrar klarar sig bättre än de barn som dessutom har separerats från 

sina föräldrar (Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Wernesjö, 2012). I samhället 
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finns det skyddsfaktorer som kan hjälpa att förhindra att barn utvecklar olika typer av utåtagerande 

beteenden och psykisk ohälsa. Dessa är bland annat samhälleliga samlingsplatser, exempelvis 

religiösa samlingslokaler eller ungdomsgårdar, där barn kan möta vuxna och utveckla relationer 

till dem och på så sätt få stöd i sin situation. Att ha vuxna omkring sig som barnet kan få stöd av 

efter migration har visat sig vara en viktig skyddsfaktor (Carlson et al., 2012). Även skolan har 

visat sig ha en stor betydelse för dessa barn (Hessle, 2009; Stretmo & Melander, 2013). Att få 

möjlighet till utbildning har visats minska känslan av maktlöshet och ge en känsla av möjlighet till 

personlig utveckling hos barnen. Andra aspekter som genererar detta hos ensamkommande barn är 

exempelvis att ge dem förståelse för deras rättigheter/skyldigheter, hälso- och sjukvård och landets 

välfärdssystem, samt ge barnen möjlighet att utveckla en känsla av meningsfullhet i samhället. På 

detta sätt kan samhället öka möjligheten till att barns behov tillgodoses (Groark et al., 2011). Det 

finns även skyddsfaktorer hos barnen själva som kan minska risken för att de ska utveckla en 

psykisk ohälsa. Många av dessa skyddsfaktorer är individuella färdigheter som intelligens, lågt 

temperament, god problemlösningsförmåga, religiös tro och tidigare anknytning till närstående och 

betydelsefulla vuxna (Carlson et al., 2012). Barnets känsla av känslomässigt stöd samt barnens 

upplevelse av egenvärden, kompetens och förmåga att hantera tillvaron är också skyddsfaktorer 

som hjälper barn att hantera svåra situationer (Eklund Wimelius et al., 2012). 

 

2.2 Ensamkommande barns behov 
Alla människors behov är individuella och beror på bakgrund och livssituation i övrigt. 

Ensamkommande barn har samma grundläggande behov som andra barn. De har dock tvingats 

lämna sin familj och sin socialt inlärda miljö, och dessa omständigheter skapar nya behov hos 

barnet. Ensamkommande barn har som tidigare nämnts ofta utvecklat nya behov till följd av att de 

har kommit ensamma till ett nytt land. Detta på grund av bland annat den juridiska processen i det 

nya landet, eller att de efter flykten befinner sig i en obekant och annorlunda social miljö. När 

barnet först kommer till det nya landet är det vid ankomsten främst behov av bland annat sjukvård 

och boende som myndighetspersonal behöver ta hänsyn till. När barnet har bott i mottagarlandet 

en period utvecklas mer psykiska behov. Barnen är då ofta förvirrade och stressade, och ett behov 

är då att få hjälp av socialarbetare och annan personal att se framåt istället för bakåt och stötta 

barnen i detta (Hopkins & Hill, 2010). Vidare har forskning visat att ensamkommande barns behov 

framförallt handlar om trygghet, självförtroende, religion, socialt stöd och nätverk. Dessa barn har 

behov av en känsla av att känna sig förstådda och sedda, samt att känna samhörighet med en grupp 

(Eklund Wimelius et al., 2012). Barns behov av ett socialt nätverk och vänskap är centralt då detta 

kan stötta dem i vardagen. Att ha något att engagera sig i genom sociala aktiviteter på fritiden kan 

vara mer effektivt för barnen än terapeutiskt stöd då barnen kan glömma sina tidigare trauman 

genom att aktivera sig och få nya upplevelser. Att skapa sig vänskapsrelationer ger barnet större 

förutsättningar att vara ”här och nu”. Det är därför viktigt att ensamkommande barn uppmuntras  

att delta i sociala aktiviteter (Groark et al., 2011; Hopkins & Hill, 2010). 

 

Förutom behov av socialt stöd och nätverk har barnet också ett stort behov av trygghet (Eklund 

Wimelius et al., 2012). När ensamkommande barn precis anlänt till mottagarlandet upplever de 

ofta känslor av brist på kontroll och säkerhet, vilket kan bero på att även om de befinner sig i 

säkerhet rent fysiskt känner de sig otrygga rent psykiskt. Att barnet känner fysisk trygghet innebär 

att de befinner sig i säkerhet och inte längre upplever några fysiska hot, exempelvis våld. Samtidigt 

som psykisk trygghet innebär att barnet känner trygghet i form av förståelse (Groark et al., 2011). 

Ensamkommande barn kan utveckla en känsla av otrygghet efter att ha separerats från sin familj 
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och andra anhöriga (Groark et al., 2011; Kohli, 2006b). Frånvaro av omsorg eller trygghet från 

vårdgivare i mottagarlandet i kombination av oro för familjen som inte är med barnen gör att de, i 

tidigare forskning, beskrivs som extra utsatta. Rutiner och en förutsägbar vardag är något som 

hjälper till att öka barnets känsla av trygghet (Stretmo & Melander, 2013). När barnen känner en 

känsla av trygghet i den nya livssituationen kan det vara lättare för dem att hantera sina tidigare 

erfarenheter (Groark et al., 2011; Hopkins & Hill, 2010). Det är även viktigt att ensamkommande 

barn känner trygghet för att de ska trivas där de bor (Stretmo & Melander, 2013). Om barnen ges 

möjlighet att tillgodose sina behov genom att få börja i skolan, få tillgång till hälso- och sjukvård, 

samt att professionella i samhället aktivt arbetar för att stödja och hjälpa till, är det mer troligt att 

barnet lyckas skapa en sund livssituation (Fantino & Colak, 2001). Vidare har ensamkommande 

barn behov av en känsla av förståelse och insyn i asylprocessen, då brist på detta kan skapa stor 

stress hos dem. Det är av vikt att socialarbetare vägleder barnen och ger dem möjlighet att få 

kunskap kring deras rättigheter, hur myndigheter arbetar och hur det påverkar dem, sin asylprocess 

och få information om vad som händer i sitt hemland (Hessle, 2009; Hopkins & Hill, 2010).  

 

2.3 Tystnad hos ensamkommande barn 

I forskning om ensamkommande barns tystnad framgår det att det är vanligt att det finns en tystnad 

hos vissa av barnen rörande deras förflutna (Raghallaigh & Gilligan, 2010). Tidigare studier har 

olika perspektiv på barnens tystnas, då vissa studier har ensamkommande barn som målgrupp och 

andra studier har socialsekreterare eller socialarbetare som målgrupp. I studier som bedrivits ur ett 

barnperspektiv beskrivs orsakerna till ensamkommande barns tystnad som att tystnaden kan bero 

på mycket och förklaras på olika sätt. En förklaring till barnens tystnad gällande sin bakgrund är 

att de bär på smärtsamma förluster och trauman som är svåra att berätta om. Det kan innebära att 

barnet tränger undan traumatiska upplevelser och minnen för att det är en för stor psykisk 

påfrestning att prata om dem (Kohli, 2006b; Raghallaigh & Gilligan, 2010). Ett annat perspektiv 

på ensamkommande barns respons på traumatiska upplevelser är att de ofta bär på en stor sorg. 

Vissa av barnen uttrycker inte sin sorg och vill inte berätta om den, vilket resulterar i tystnad. Ibland 

vill de inte heller berätta om sin sorg eller hemlängtan för att de inte vill göra sina föräldrar eller 

andra vuxna ledsna (Fantino & Colak, 2001). Vidare har forskning ur ett barnperspektiv även visat 

att tystnaden hos ensamkommande barn kan vara kulturellt betingad, rörande normer om 

självkontroll och hur man utrycker känslor i olika kulturer. Ytterligare förklaring till tystnaden kan 

vara att barnen upplever bristande tillit för socialarbetare eller myndighetspersonal överlag, och 

därför inte vill eller vågar berätta om sitt förflutna eller om sina behov. Denna bristande tillit kan 

vara kulturellt betingat då synen på myndigheters pålitlighet kan vara annorlunda i landet barnet 

kommer ifrån (Raghallaigh & Gilligan, 2010). Ensamkommande barns tystnad kan också bero på 

en känsla av osäkerhet i den nuvarande situationen eller oro inför framtiden. Att använda sig av 

tystnad har visat sig vara viktigt i hanterandet av de nya livssituationerna som de ensamkommande 

barnen befinner sig i. När de ensamkommande barnen har stadgat sig mer och känner sig tryggare 

i den nya kontexten som de befinner sig i, är det vanligt att fler barn öppnar upp och berättar om 

deras tidigare erfarenheter och deras tidigare liv för vuxna i deras omgivning (Kohli, 2006b). 

 

Tidigare forskning ur ett socialsekreterarperspektiv har visat att en vanlig upplevelse bland 

socialsekreterare är att det är viktigt att skapa en god och tillitsfull relation till de ensamkommande 

barnen. En förutsättning för att barnen ska kontakta socialsekreteraren är att de ska känna 

förtroende och att denne har lyssnat på barnet och visat att de förstår hur barnet har det. Om barnen 

väljer att inte vända sig till sin socialsekreterare är det svårt för socialsekreterarna att ha det yttersta 
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ansvaret för barnen (Stretmo & Melander, 2013). Socialarbetare i internationell forskning upplever 

att förståelsen för barnets bakgrund och känslor blir djupare i samband med att relationen till barnen 

blir bättre, samt när en ömsesidig tillit har kunnat utvecklas. När socialarbetare utvecklar en god 

relation till de ensamkommande barnen minskas misstänksamheten från barnens sida. Då upplevs 

socialarbetaren som mindre av en myndighetsperson och mer som en person som genuint bryr sig 

om barnen. I relationen mellan socialarbetarna och barnen är tillit en viktig komponent för båda 

parter (Kohli, 2006a). Vidare har forskning om ensamkommande barns tystnad ur ett 

socialarbetarperspektiv visat att många socialarbetare upplever tystnaden som frustrerande. Detta 

framförallt när det gäller standardfrågor om familjebakgrund som är viktiga att få svar på för att 

kunna bedöma barnets bakgrund och behov. Det kan ofta ta lång tid innan barnen vill prata om 

tidigare erfarenheter. En uppfattning bland socialarbetare som framkommer i forskning är att det 

är bättre att vänta på att barnet är redo att berätta än att försöka prata med barnet innan det är redo 

för det (Kohli, 2006a). Ensamkommande barn har i tidigare forskning beskrivits ha olika utlopp 

för sorg, då vissa uttrycker ilska när saker inte går som planerat eller om de blir nekade saker och 

andra uttrycker sig genom gråt (Kohli, 2006b).  Det är vanligt att barn som har varit med om 

traumatiska upplevelser inte vill eller klarar av att berätta om dem, och istället blir tysta. Det kan 

då uppstå en paradox om den vuxna inte frågar barnet om dess upplevelser av rädsla att väcka 

traumatiska minnen eller smärtsamma känslor hos barnet. Den ömsesidiga tystnaden förstärks 

ytterligare av att barnen inte vill berätta om sina upplevelser för att inte göra de vuxna ledsna. 

Socialsekreterare i tidigare forskning har lyft fram att det är av vikt att vuxna i barnets omgivning 

visar att de bryr sig om barnet och vad den har varit med om, samt frågar hur barnet mår för att 

bryta tystnaden mellan dem (Stretmo & Melander, 2013).  

 

2.4 Sammanfattning av avsnittet 

Både svensk och internationell forskning har visat att den nutida situationen barnet befinner sig i 

kan ha större påverkan på deras psykiska hälsa än deras tidigare upplevelser. Vidare är socialt stöd 

och nätverk samt förståelse för samhället skyddsfaktorer som förekommer i tidigare forskning. 

Ytterligare skyddsfaktorer är platser i samhället, exempelvis skola och ungdomsgård. Riskfaktorer 

som lyfts fram i tidigare forskning är framförallt stressfaktorer i det nya landet rörande 

asylprocessen och den stress som uppstår av att vara ensam i ett främmande land. Att barnen har 

separerats från sin familj och anhöriga, samt de tidigare traumatiska upplevelserna utgör också 

riskfaktorer (Carlson et al., 2012; Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Hessle, 2009; 

Wernesjö, 2012). Vidare visar tidigare forskning att alla behov är individuella och att 

ensamkommande barn har samma behov som andra barn, men då de är ensamkommande barn har 

de även behov utöver dessa (Hopkins & Hill, 2010). Ensamkommande barn har behov av att känna 

sig förstådda och sedda och känna samhörighet till någon grupp. De är också i behov av vuxna i 

sin närhet som kan visa dem omsorg och kan ge dem ett vardagligt stöd (Stretmo & Melander, 

2013). De är vidare i behov av socialt nätverk, förståelse och vägledning, samt en känsla av trygghet 

(Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Hopkins & Hill, 2010; Kohli, 2006b; Stretmo 

& Melander, 2013). Slutligen framkommer det i detta avsnitt att ensamkommande barn är tysta av 

olika anledningar, samt att detta försvårar arbetet för socialsekreterarna. Vad som underlättar 

utredningsarbetet för socialsekreterare är möjligheten att utveckla en god och tillitsfull relation till 

barnet. När en sådan relation har utvecklats känner barnet sig tryggare med att dela med sig av sina 

tidigare erfarenheter (Fantino & Colak, 2001; Kohli, 2006a; Kohli, 2006b; Raghallaigh & Gilligan, 

2010; Stretmo & Melander, 2013) 
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3 Teori och centrala begrepp 

De första två teorierna som presenteras  i detta avsnitt är Hessles teorier om förståelse och 

perspektiv, som handlar om hur individen skapar förståelse för olika fenomen, samt hur det kan 

finnas olika perspektiv hos en individ på samma fenomen (Hessle, 1991). Därefter följer en 

redogörelse för begreppen risk- och skyddsfaktorer, vilka handlar om faktorer som påverkar en 

individs psykiska hälsa (Andershed & Andershed, 2005). Den tredje teorin som presenteras i detta 

avsnitt är Maslows motivationsteori. Denna teori beskriver vilka behov människan har och hur 

dessa behov kan tillgodoses (Maslow, 1987). Slutligen kommer Antonovskys teori om Känsla Av 

Sammanhang (KASAM) att presenteras. KASAM används för att beskriva individens psykiska 

hälsa och hur det kommer sig att individen kan bibehålla en god psykisk hälsa trots yttre 

påfrestningar (Antonovsky, 2005). Under respektive teori kommer kritik mot teorin att framföras, 

samt hur teorin kommer att användas i denna studie för att analysera studiens empiri. 

 

3.1 Hessles teorier om förståelse och perspektiv 
Hessle (1991) menar att perspektiven ligger till grund för bedömningen av verkligheten. 

Perspektiven utgör ingen värdering för vilken problematik som är värst, utan mer en förklaring till 

hur problematiken uppstått och hur den bäst kan arbetas med. Det kan bli problematiskt om endast 

ett perspektiv används för att förklara ett fenomen. Genom att använda enbart ett perspektiv är 

risken att individen exkluderar andra förklaringsmodeller för att tolka sin omgivning. Om individen 

använder flera perspektiv parallellt ökar möjligheten att belysa flera orsaker till fenomenet. För att 

uppnå en så fullständig bild av ett fenomen som möjligt är det viktigt att se på fenomenet ur olika 

perspektiv och på så sätt uppnå en allsidig förståelse för problematiken (Hessle, 1991). 

 

Hessle (1991) presenterar inte dessa som teorier i sin litteratur, men använder sig av dem för att 

skapa förståelse för sin klient. Utifrån detta förstås det som att Hessle (1991) skriver om dem och 

använder sig av dem som om de vore teorier. Därför används och benämns de som teorier i 

föreliggande studie för att skapa förståelse för socialsekreterarnas upplevelser. Även om teorierna 

har en psykosocial utgångspunkt betonar Hessle själv att det är av vikt att kunna anta fler perspektiv 

i olika arbetsområden generellt för att uppnå en så vid bild av verkligheten som möjligt. Detta 

innebär att trots att dessa teorier har sin utgångspunkt i psykosocialt arbete är de generaliserbara 

till fler områden än endast det psykosociala (Hessle, 1991). Dessa teorier är av relevans eftersom 

det är socialsekreterarens upplevelser som är i fokus i denna studie. Därför är det av vikt att använda 

teorier som kan hjälpa till att förklara och skapa förståelse för den studerade målgruppen. 

Perspektivteorin kommer att användas för att analysera de risk- och skyddsfaktorer som 

socialsekreteraren upplever påverkar barnets psykiska hälsa, samt den tystnad som barnen 

tillämpar. Förståelseteorin kommer att användas i varje avsnitt i analysen för att skapa förståelse 

för hur socialsekreterarna upplever ensamkommande barns psykiska hälsa och behov, samt 

tystnaden. I följande två avsnitt presenteras de två teorierna. 

 

3.1.1 Förståelseteori 

Förståelse är en viktig aspekt i interaktionen mellan människor. Enligt Hessles teori om förståelse 

finns det två sorters förståelse, den yttre förståelsen och den inre förståelsen. Den yttre förståelsen 

innebär förmåga att kunna kommunicera och visa att det som den andre har sagt har mottagits och 

tolkats. Yttre förståelse handlar med andra ord om relationen och interaktionen mellan talare och 

lyssnare i en verbal men även icke- verbal kommunikation. Icke-verbal kommunikation kan 
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exempelvis vara kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester och andra tecken som förmedlar budskap utan 

ord. En viktig form av yttre förståelse är att förmedla den empatiska förmågan, att tolka och förstå 

underliggande betydelser i samtalet och interaktionen (Hessle, 1991). 

 

Den andra sortens förståelse, den inre förståelsen, ligger till grund för vilken relation två människor 

kan skapa till varandra. Den inre förståelsen handlar om en individs möjlighet att sätta sig in i den 

andres situation. En av de personer som en klient kan möta i sin problematik är den professionelle 

som är olika slags yrkesutbildade socialarbetare, exempelvis socionomer. Den professionelle 

utövaren inom socialt arbete använder ofta teorier i syfte att förklara och förstå sin klient, och 

teorierna hjälper även den professionelle att finna lösningar på klientens problematik. Eftersom 

den professionelle bygger sin inre förståelse på teorier och liknande perspektiv är det svårt för den 

professionelle att förstå sin klient utan att använda teoretiska inslag. I en professionell relation 

mellan hjälpare och klient finns det begränsade möjligheter att etablera och fördjupa en relation 

eftersom hjälparen endast har en professionell relation till klienten. I den relationen finns 

förväntningar att den professionelle ska hjälpa klienten utifrån sin expertis och kunskap. Detta gör 

att relationen blir ojämlik och asymmetrisk, vilket påverkar hjälparens förmåga att skapa en inre 

förståelse för sin klient fullt ut. På grund av detta behöver klienten formulera problematiken på ett 

sätt att hjälparen förstår, och på så sätt kan skapa en inre förståelse hos hjälparen (Hessle, 1991). 

 

3.1.2 Perspektivteori 

Alla människor har olika perspektiv, det vill säga olika syn på verkligheten. När det kommer till 

perspektiv kan det finnas flera sätt att förklara verkligheten och flera perspektiv på samma 

fenomen. Människan använder sina tidigare erfarenheter för att skapa ett helhetsintryck av sin 

omgivning och för att skapa en förståelse för den. ”Perspektiv är med andra ord en avgränsning av 

verkligheten, en ram för att tolka det vi kommer att se” (Hessle, 1991, s. 18). Vuxna vill se ett 

orsakssamband mellan problematik och orsak. I socialt arbete innebär det att den professionelle ser 

klientens problematik och ägnar arbetsinsatsen till att finna den bakomliggande orsaken till 

problemet och således finna passande insatser (Hessle, 1991). Hessle (1991) menar att det är vanligt 

att det råder gemensamma förklaringsmodeller för att förklara individers problematik och 

orsakerna till dem inom en verksamhet. Det finns tre vanliga perspektiv gällande detta och dessa 

perspektiv går att tillämpa på olika målgrupper inom socialt arbete (Hessle, 1991). Det första 

perspektivet är tidsperspektivet, barnets problematik grundas i dess tidigare erfarenheter och 

uppväxt, vilket innebär att orsaken till ett barns problematik ligger i det förflutna. Det andra 

perspektivet är rumsperspektivet, som innebär att barnets närvarande miljö ligger till grund för det 

befintliga problemet. Om ett barn inte är rotat i den miljö som denne befinner sig i, kan det utifrån 

detta perspektiv förklaras genom att behoven hos barnet inte blir tillgodosedda av den närvarande 

omgivningen. Den tredje, och sista, perspektivet är relationsperspektivet, vilket innebär att det är 

barnets relationer som ligger till grund för barnets problematik. Om barnets beteende är avvikande 

förklaras genom att barnet har genomgått separationer och förändringar i dess relationer (Hessle, 

1991). 

 

3.2 Risk och skyddsfaktorer 
Riskfaktorer är faktorer som utgör en direkt risk och har negativ effekt på individens psykiska 

hälsa. De är individuella och det är därför svårt att identifiera dem. Risk handlar om eventualiteten 

till en negativ utveckling hos individen som helst ska undvikas (Lundgren & Persson, 2003). En 

riskfaktor ökar sannolikheten för en negativ utveckling, men behöver inte vara orsaken till 
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utvecklingen. Riskfaktorer hos en individ kan vara en egenskap, en händelse eller en omständighet. 

Individuella riskfaktorer kan vara temperament och personligheten hos individen, exempelvis 

svårigheter att kontrollera sina känslor, samt att vara orädd och impulsiv. Andra riskfaktorer kan 

exempelvis vara problematik inom familjen, bristande skola samt problematiska relationer till 

kompisar (Andershed & Andershed, 2005).   

 

En skyddsfaktor är det som minskar sannolikheten för den negativa utveckling som risker medför. 

Exempel på skyddsfaktorer inom individen är stabila emotioner, självförtroende, hög intelligens 

och optimism samt nära relationer till andra. Exempel på externa skyddsfaktorer är socialt 

emotionellt stöd från omgivning. Dessa positiva faktorer som en individ har i sig och i sin 

omgivning utgör endast en skyddsfaktor om det föreligger en riskfaktor som den skyddar mot. 

Dock är dessa positiva faktorer bestående oavsett om de räknas som skyddsfaktorer eller inte 

(Andershed & Andershed, 2005). Riskfaktorns effekt på individens hälsa är beroende av huruvida 

det finns närvarande skyddsfaktorer eller inte (Lundgren & Persson, 2003). Risk- och 

skyddsfaktorer är inte nödvändigtvis varandras motsatser. Om en individ har skyddsfaktorer runt 

sig är dock sannolikheten för ett positivt utfall större. Skyddsfaktorer har en indirekt påverkan på 

individens hälsa, då det är effekten av skyddsfaktorn som påverkar hälsan och inte skyddsfaktorn 

i sig (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Vid tillämpning av risk- och skyddsfaktorer finns det vissa aspekter som är viktiga att ha i åtanke. 

Den första är att risk- och skyddsfaktorernas effekt på individen är beroende av vilken fas i livet 

som individen befinner sig i. Vissa riskfaktorer som utgör hög risk i en viss ålder kan förändras när 

individen har åldras. En annan aspekt som är viktig att vara medveten om är att både risk- och 

skyddsfaktorer är individuella och utgör således olika effekt för olika människor. Det går därmed 

inte att bara se till de olika risk- och skyddsfaktorer som en individ har runt sig, utan för att bedöma 

hur dessa kan komma att påverka är det viktigt att visa hänsyn till individen och dennes 

karaktäristiska drag. Ytterligare en sak att ha i åtanke är att många av de faktorer som har 

identifierats har utformats i andra länder, som har en annan kontext än den svenska. Det är således 

svårt att förvänta sig en möjlig generalisering av resultaten från de olika risk- och skyddsfaktorerna. 

Fastän det inte exakt går att förutse hur dessa risk- och skyddsfaktorer kan komma att påverka 

individen, kan de användas som en indikator för hur det skulle kunna påverka individens psykiska 

hälsa (Andershed & Andershed, 2005). Mot bakgrund av ovanstående är risk- och skyddsfaktorer 

tillämpbara i denna studie för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta för att skapa 

förståelse för hur ensamkommande barns psykiska hälsa kan komma att påverkas av de risk- och 

skyddsfaktorer som de ensamkommande barnen omges av, utifrån socialsekreterarnas uppfattning.  

 

3.3 Maslows motivationsteori 
Enligt motivationsteorin har alla människor olika behov som behöver uppfyllas för att man ska må 

bra. Det finns både grundläggande fysiska behov och sekundära psykiska behov som ligger på en 

skala. Lägst på skalan ligger de grundläggande fysiska behoven, exempelvis mat, vatten och sömn. 

Därefter kommer behovet av trygghet, säkerhet och stabilitet. Därefter gemenskap, kärlek och 

vänskap. Efter det har människan behov av självkänsla, makt och uppskattning. När samtliga behov 

har blivit tillgodosedda återstår behovet av självförverkligande (Maslow, 1987). Det som ingår i 

behovet av trygghet är skydd, frihet från rädsla och oro, samt behov av struktur, ordning och 

gränser. Behovet av trygghet är inget som individen är medveten om förrän individen har utsatts 

för risker. I ett tryggt samhälle fritt från krig, naturkatastrofer, kriminalitet känner inte individer av 



 

11 

 

behovet av trygghet, då det inte finns någon motivation för individen att förse sig med trygghet, då 

det redan existerar. Så fort en människa utsätts för risker mot liv eller hälsa upplever den behovet 

av trygghet starkt. Det som ingår i behovet av gemenskap är känslomässigt utbyte med andra. När 

en person har en bristande känsla av gemenskap upplever individen sig utan nära relationer och 

saknar då gemenskap med andra människor. Självkänsla innebär behovet av ett gott självförtroende 

och en god självkänsla. Självförverkligande är ett behov som inte är garanterat att en individ 

uppfyller även om alla underliggande behov är tillgodosedda (Maslow, 1987). För att uppfylla detta 

behov behöver individen känna att den når upp till sin fulla potential och få en känsla av 

fulländande. Detta behov är individuellt och känslan av självförverkligande är olika från person till 

person (jfr Maslow, 1987).  

 

Det har riktats kritik mot Maslows motivationsteori, framför allt för att den ter sig ovetenskaplig 

och saknar den struktur som ska finnas inom vetenskapliga teorier. Vidare har den fått kritik för att 

den inte tar hänsyn till samhälleliga förhållanden, utan enbart har fokus på individen. Dock är det 

viktigt att ha i åtanke att dessa kritiker inte tror att det existerar ett autonomt jag, utan att individen 

formas och skapas utifrån samhälleliga förhållanden (Tamm, 2002). Vidare har teorin fått kritik för 

att den inte tar hänsyn till individuella skillnader, utan generaliserar behov i avsaknad av hänsyn 

till individens omständigheter och bakgrund (Hopkins & Hill, 2010). Oavsett den kritik som 

framförts mot Maslows teori har den varit, och är fortfarande, en av de mest centrala teorier för att 

förklara människans behov och motivation (Tamm, 2002). Det är centralt att lyfta den kritik som 

framförts mot teorin, då det är viktigt att vara medveten om de brister som finns. Detta för att visa 

medvetenhet för att teorin inte är allmängiltig och att användningen av denna teori kommer att 

medföra vissa brister. Trots detta har teorin valts att användas då den är en av de mest centrala 

behovsteorierna. Den används således för att kunna besvara studiens syfte att skapa förståelse för 

de behov som socialsekreterare upplever.  

 

3.4 KASAM – Känsla Av Sammanhang 
Inom KASAM råder det ett fokus på hur det kommer sig att människan är frisk, trots yttre 

påfrestningar, istället för att försöka förstå vad som gör individen sjuk. Med andra ord har KASAM 

ett salutogent perspektiv och fokus ligger på hälsa och välbefinnande. När KASAM tillämpas 

behöver hela individens livssituation tas i beaktning, exempelvis individens historia, samhälleliga 

tillhörighet, kultur, ålder och kön. Samtliga faktorer påverkar hur individen hanterar de problem 

som denne ställs inför (Tamm, 2002). Enligt KASAM mäts individens känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, som tillsammans utgör individens känsla av sammanhang. En 

hög KASAM innebär att individen har ett varaktigt, men dynamiskt, förtroende för att saker som 

sker i livet är meningsfulla och kan förklaras. Individen upplever också att de problem som finns 

är värda engagemang och energi för att lösas, samt att det finns resurser hos individen och dess 

omgivning för att lösa de problem som uppstår. KASAM syftar att förklara individens välmående 

och en hög KASAM hjälper till att lindra stress, vilket i sin tur motverkar ohälsa. När en individ 

har en hög KASAM har den höga värden på de komponenter som finns (Antonovsky, 2005).  

 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever händelser och upplevelser som begripbara. 

När en individ har en hög känsla av begriplighet upplever individen sin omgivning som 

strukturerad, förutsägbar och ordnad. En person med hög känsla av begriplighet upplever att 

framtida stimuli är förutsägbara, och kan också hantera dem när de kommer. Vid låg känsla av 

begriplighet upplever individen istället motsatsen, det vill säga som kaotisk, oförklarlig och 
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slumpmässig. Även om stimuli kan vara oväntade, exempelvis död och krig, kan en person med 

hög känsla av begriplighet göra situationen begripbar. Den andra komponenten inom KASAM är 

hanterbarhet, som innebär att individen har en stabil förmåga att hantera verkligheten och upplever 

livets skeenden som hanterbara. Individen känner att det finns resurser i sig själv och i sin 

omgivning som denne litar på och som kan ge hjälp och stöd, exempelvis släkt, vänner och religion. 

Hög känsla av hanterbarhet medför att individen inte ser sig själv som ett offer vid olyckliga 

händelser utan kan hantera det som hänt och gå vidare. Den tredje, och sista, komponenten i 

KASAM är meningsfullhet, vilket är motivationskomponenten i KASAM. Med meningsfullhet 

menas ett engagemang och känsla av betydelse i känslomässiga sammanhang. När en individ 

känner brist på meningsfullhet är det lite i deras liv som utgör betydelse för dem. När en individ 

har en hög känsla av meningsfullhet upplevs livet ha känslomässig innebörd och att de problem 

och krav som ställs i livet är värda att investera energi i. Dessa individer ser problem i livet som en 

utmaning och kan finna mening i dessa problem. Detta inte sagt att individen finner glädje i de 

problem som uppstår, men att förmågan finns att se mening i det som hänt hjälper individen att 

bearbeta händelsen (Antonovsky, 2005).  

 

Dessa tre komponenter påverkar varandra som en del av en helhet och är nära sammanlänkade. Det 

kan tänkas att dessa komponenter inom KASAM är starkt sammanflätade och att en individ inte 

kan ha en hög känsla av en komponent utan att ha en lika hög känsla av en annan. Dock är detta 

inte fallet, då det i många fall har visats att individer har olika nivåer hos de olika komponenterna. 

Till exempel ger ofta en känsla av begripbarhet en högre känsla av hanterbarhet, då förståelse 

hjälper individen att känna att denne kan hantera situationen. Individen kan dock befinna sig i en 

situation som denne förstår och kan hantera, utan att känna en känsla av meningsfullhet. Med andra 

ord kan en individ få högt på en komponent och lågt på en annan, men för att uppnå en så hög 

KASAM som möjligt bör det finnas en balans och höga känslor av de olika komponenterna 

(Antonovsky, 2005).  

 

Kritik har framförts mot Antonovskys teori om KASAM. Denna kritik handlar främst om att 

KASAM som metod är lätt att misstolka som ett psykologisk mått, istället för en global hållning. 

Antonovsky hävdar själv att KASAM är en universell teori, som inte påverkas av kultur, samhälle, 

situationer, tid eller kön. Detta har blivit starkt ifrågasatt, då det skulle kunna vara så att KASAM 

är korrelerat med kulturella och samhälleliga miljöer och på så sätt har generaliserbarheten i teorin 

ifrågasatts. Den enskilde individens känsla av sammanhang är starkare eller svagare beroende på 

de samhälleliga normerna och när man bedömer KASAM är det dessa normer som avgör huruvida 

de är höga eller låga. Denna teori har även hävdats vara könsneutral, men samtidigt har män visats 

ha högre känsla av de olika komponenter, och således kan även generaliseringen över kön 

ifrågasättas, då det har visats att den inte ger likvärdiga resultat oberoende av kön 

(Forskningsrådsnämnden, 1998). Det är viktigt att vara medveten om KASAMS bristande 

generaliseringsmöjligheter. Dock lika viktigt att komma ihåg att KASAM är tänkt att vara ett 

hjälpmedel för att förstå en individs psykiska hälsa och ett hjälpmedel att införa individuella 

insatser. Att ha förståelse för teorins och metodens svagheter rörande generaliserbarhet hjälper 

denna studies användning genom att tillföra medvetenhet om att denna teori inte är allmängiltig. 

Dock är KASAM en användbar teori för att kunna skapa förståelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av psykisk hälsa och på så sätt besvara denna studies syfte och frågeställningar.  
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4 Metod 

Studien vilar på en kvalitativ ansats då det är förståelse av socialsekreterares upplevelse som 

undersöks och exemplifieras, då studiens syfte inte är av en jämförande, generaliserande eller 

förklarande karaktär. Den kvalitativa ansatsen bidrar till ett nära arbete med datamaterialet 

eftersom materialet har varit utgångspunkten i studien. Den kvalitativa ansatsen i denna studie 

bidrar även till att skapa förståelse för det som undersöks snarare än att förklara det (Fejes & 

Thornberg, 2009). Fortsatt syftar den kvalitativa forskningen att förstå den subjektiva verkligheten 

som ständigt förändras och påverkas av individers uppfattning av den (Bryman, 2011). Den 

kvalitativa inriktningen har många olika forskningstraditioner som medför möjligheten att studera 

verkligheten ur olika perspektiv (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Valet av metod grundas på studiens vetenskapliga filosofi som är fenomenologi. Denna 

vetenskapsfilosofi utgår från att individen tolkar verkligheten, och att verkligheten och individens 

upplevelse av den inte går att separera. Enligt fenomenologin finns det bara subjektiva 

observationer och upplevelser, och det är dessa som är det centrala (Hyldgaard, 2008; Szklarski, 

2009). Målet inom fenomenologin är att finna helheten och essensen i det fenomen som studeras. 

I denna studie är fenomenen ensamkommande barns psykiska hälsa och behov samt tystnad. 

Essensen är de delar som är oföränderliga samt definierar fenomenet och som det inte skulle 

vidareexistera utan. Essensen kan nås genom att finna likheter i olika upplevelser och berättelser, 

och på så sätt få en så komplett bild som möjligt av fenomenet. Med hjälp av kontexten skapas 

förståelse för den subjektiva verkligheten (Szklarski, 2009), och med det menas att denna studie 

syftar till att skapa förståelse för hur socialsekreterare upplever de ensamkommande barnen i deras 

kontext. 

 

För att leva upp till fenomenologiska forskningsmetodens krav gällande att förstå helheten i 

fenomenen har studiens insamlingsmetod valts utifrån dess möjlighet att studera en individs 

upplevelser av fenomenen (jfr Szklarski, 2009). I studien har socialsekreterares upplevelser samlats 

in och likheter i berättelserna har identifierats för att finna essensen. Med grund i den 

fenomenologiska utgångspunkten har ett induktivt förhållningssätt använts för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar, som innebär att det är empirin och inte teorin som ligger till grund för 

studien (Szklarski, 2009). Empirin i denna studie har samlats in genom semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, vilket är en passande insamlingsmetod då det ger möjlighet att ge djupare 

förståelse och är på så vis förenligt med fenomenologin. Detta förklaras mer djupgående under 

avsnittet om insamling av empiri. Empirin har legat till grund för vilka teorier som har utgjort 

relevans för studien. I enighet med studiens vetenskapliga grund har empiri samlats in för att skapa 

förståelse för upplevelsen av fenomenen (Nilsson, 2014). Förutom empirisk data som grund, har 

även teoretiska antaganden använts för att kunna få en djupare förståelse för empirin, samt tidigare 

forskning för att styrka och/eller ifrågasätta den information som framkommer i det empiriska 

materialet. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie, vilket innebär att empiri har samlats in vid 

ett tillfälle för varje respondent för att på så sätt undersöka respondenternas upplevelse (Bryman, 

2011).  

 

4.1 Avgränsningar och urval av tidigare forskning 
Litteratursökningen gjordes i databaserna DiVA, Summon, IBSS, Social Services Abstract och 

SwePub, från den 29 mars till och med den 1 april 2016. Litteratursökningen genomfördes utifrån 
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på förhand bestämda sökord som var: ensamkommande, socialsekreterare, unaccompanied, social 

worker, unaccompanied asylum seeking minor, refugee children, refugee minors, social work, 

professional, Sweden. Då de ensamkommande barnens situation har förändrats under de senaste 

åren, har forskning som ligger nära i tiden valts ut. Detta då en så aktuell bild som möjligt av 

forskningen har eftersträvats. Mottagandet och omhändertagandet av ensamkommande barn inom 

myndigheter i Sverige ändrades första juli 2006 (Hessle, 2009), således har svensk forskning efter 

den förändringen endast varit av relevans i denna studie för att förstå hur arbetet med 

ensamkommande barn ser ut i Sverige idag. Således har ett exklusionskriterie varit att enbart söka 

efter forskning publicerad från 2005 och framåt, med undantag från Fantino & Colaks artikel, som 

är från 2001.  

 

Den första litteratursökningen gjordes på fem olika databaser och de totala träffarna på sökningarna 

var 170 stycken. Utifrån sökträffarna lästes titlarna på träffarna och sedan gjordes en exkludering 

utifrån relevansen för studiens syfte och dubbletter i sökträffarna. På de återstående träffarna lästes 

abstracten. Sedan valdes 16 artiklar ut och lästes i fulltext, vilket sedan utgjorde det sista 

exklusionskriteriet. I ett slutgiltigt urval bedömdes 12 artiklar utgöra relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Både kvantitativa och kvalitativa studier bedömdes utgöra relevans för 

studiens syfte, och har tillsammans bidragit till en bredare vetenskaplig grund för studien. För att 

bredda perspektivet ytterligare har både internationell och svensk forskning använts i studien. Detta 

för att ge en översiktlig bild av ensamkommande barn som målgrupp och socialarbetares arbete 

med dessa barn. Dessa studier hade antingen ett myndighetsperspektiv i arbetet med 

ensamkommande barn eller handlade om barnens behov eller psykiska hälsa. 

 

4.2 Insamling av empiri 
Då studien vilar på en fenomenologisk grund och syftar till att undersöka och exemplifiera 

socialsekreterarnas upplevelser av fenomen har kvalitativa intervjuer valts som insamlingsmetod 

för det empiriska materialet. Kvalitativa intervjuer valdes då de ger djupgående svar från 

socialsekreterarna och därmed bidrar till en ökad möjlighet att fånga essensen i deras upplevelser. 

Inom fenomenologin är intervjuer och självrapporter de vanligaste insamlingsmetoderna för att 

undersöka respondenternas upplevelse av fenomenen. Självrapporter innebär att respondenterna 

skriftligt får svara på frågor utifrån studiens teman för att fördjupa förståelsen av upplevelsen, samt 

för att kunna fördjupa intervjuerna utifrån det som framkommer i självrapporterna. Det går att göra 

en fenomenologisk studie utifrån intervjuer, men att komplettera intervjuerna med självrapporter 

ger en större tillförlitlighet och förståelse för materialet (Szklarski, 2009). De kvalitativa 

intervjuerna var den enda metod som användes i insamlingen av empirin och kompletterades inte 

med någon annan metod på grund av begränsad tid för både författarna och socialsekreterarna. 

 

Intervjuerna i den föreliggande studien är semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna var 

delvis förbestämda genom en intervjuguide som innehöll olika centrala teman utifrån studiens 

syfte. Däremot lämnade utformningen av intervjuerna fortfarande utrymme för socialsekreterarna 

att svara fritt utifrån deras egna tankegångar utifrån de frågor som ställdes. På så sätt har 

intervjuerna varit flexibla, men fortfarande lätta att styra åt det håll som var av relevans för studien. 

Att ha semistrukturerade intervjuer har även givit möjlighet till att ställa följdfrågor till de svar som 

socialsekreterarna uppgav, vilket bidrog till ökad möjlighet till fördjupad förståelse för 

socialsekreterarnas upplevelse av det efterfrågade temat (jfr Nilsson, 2014).  
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4.2.1 Respondenter 

Urvalet i studien är målstyrt, det vill säga att respondenter med kunskaper om studiens område 

söktes upp och valdes ut för intervju (Nilsson, 2014). Kontakten med socialsekreterarna 

förmedlades genom e-mail med deras avdelningschefer på respektive socialkontor, med en 

förfrågan om socialsekreterarna på dessa kontor hade möjlighet att medverka i en intervju. Urvalet 

består av totalt sju socialsekreterare på två olika socialkontor i en stor stad i Sverige. Eftersom 

denna studies syfte är att undersöka och exemplifiera socialsekreterares upplevelser och 

erfarenheter var det nödvändigt att intervjua tillräckligt många socialsekreterare för att få en 

övergripande bild av respondenternas upplevelser, men inte så många att det inte fanns tid att 

bearbeta empirin (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Det har varit viktigt att avgränsa urvalet för att 

inte riskera att få för mycket data som blir ohanterligt och leder till att författarna av denna studie 

missar viktiga detaljer i materialet (jfr Trost, 2010). I vanliga intervjustudier brukar det vara lagom 

att använda cirka 5-10 intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). På grund av 

socialsekreterarnas ofta pressade arbetssituation har författarna valt att avgränsa antalet 

respondenter till sju socialsekreterare på två olika socialkontor. Fler intervjuer bokades inte in, då 

antalet respondenter bedömdes vara tillräckliga för att uppnå en teoretisk mättnad och kunna 

besvara syftet och frågeställningarna efter bearbetning av materialet. Teoretisk mättnad innebär att 

intervjusvaren närmar sig varandra och det bedöms att ytterligare intervjuer inte tillför någon ny 

kunskap (jfr Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Respondenterna som intervjuades var två 

män och fem kvinnor. Bland respondenterna fanns det varierande erfarenhet av att jobba med 

myndighetsutövning för ensamkommande barn. Tre av respondenterna hade arbetat mindre än ett 

halvår med myndighetsutövning mot gruppen ensamkommande barn. Ytterligare två av 

respondenterna hade arbetat runt ett år och de resterande två respondenterna hade arbetat 3 

respektive 10 år med myndighetsutövning mot gruppen. 

 

4.2.2 Intervjuerna 

Som tidigare nämnts har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri och besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Under intervjuerna har enbart frågor utifrån utvalda teman 

ställts och följdfrågor på de svar som respondenterna uppgett. På så sätt har intervjuernas karaktär 

avgränsats och bara berört ämnen som är av relevans. Av respekt för respondenternas 

arbetssituation har intervjutiden begränsats till max 45 minuter per intervju. För att skapa en lugn 

och trygg miljö genomfördes intervjuerna i enskilda rum, antingen på socialsekreterarens kontor 

eller i socialkontorets gemensamma mötesrum. Att de genomfördes på socialkontoren och därmed i 

socialsekreterarnas egen arbetsmiljö kan också ha bidragit till att de kände sig tryggare med att 

svara på de frågor som ställdes (jfr Trost, 2010). I början av varje intervju kontrollerades att 

respondenterna hade läst studiens etiska informationsbrev (se bilaga 2), och innehållet repeterades 

därefter för dem oavsett för att ge en påminnelse om vad det handlade om. Informationen lästes 

upp för att socialsekreteraren skulle känna sig trygg i sitt deltagande och veta sina rättigheter 

rörande studiens genomförande. Studiens syfte och teman repeterades även kort för att påminna 

om vilka aspekter av ensamkommande barn som undersöks och hur begrepp som exempelvis 

psykisk hälsa används i studien. De blev informerade om att de avidentifieras och att uppgifterna 

hanteras konfidentiellt, vilket även det kan ha bidragit till att de kände sig tryggare att berätta om 

sina upplevelser. Intervjuerna spelades in och respondenterna blev informerade om att inspelningen 

endast skulle användas för denna studie och därefter raderas. För att säkerställa att inget material 

gick förlorat användes två olika hjälpmedel för att spela in intervjuerna, en diktafon och en 

mobiltelefon. Under intervjuerna eftersträvades ett så vardagligt samtal som möjligt, men det är 
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möjligt att det faktum att intervjuerna spelades in påverkade respondenternas sätt att svara. Med 

tanke på intervjuernas art och längd var det dock en nödvändighet att spela in det som sades, för 

att kunna göra en så pass verklighetsbaserad resultatdel som möjligt. Att spela in intervjuerna 

bidrog också till att författarna kunde vara engagerade under intervjuerna och ställa relevanta 

följdfrågor istället för att fokusera på att anteckna vad som sades (jfr Trost, 2010). 

 

4.2.3 Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 1) utformades innan intervjutillfällena för att strukturera intervjuerna 

från studiens teman. Det har framförts kritik mot att utforma en allt för strukturerad intervjuguide, 

då förmågan att förstå och utforska andra aspekter som inte finns med i intervjuguiden begränsas. 

En intervjuguide är dock ett bra hjälpmedel i intervjun för att ställa öppna och välformulerade 

frågor som ökar studiens validitet. Den hjälper även till att minska risken för att glömma att ta upp 

centrala aspekter under intervjun, vilket ger ökad möjlighet att utforska samma områden under alla 

intervjuer och således underlättar det senare i analysarbetet. Mot bakgrund av ovanstående valdes 

att utforma en intervjuguide utifrån relevanta teman i studien med öppna frågor som gav möjlighet 

till utförliga svar (Nilsson, 2014). Av vikt i utformandet av intervjuguiden var även att inleda 

intervjun med frågor om socialsekreterarens erfarenhet av ensamkommande barn och andra 

allmänna frågor kring deras arbete. Detta för att början av intervjun ofta präglar fortsättningen och 

målet var att ha avslappnade och naturliga intervjuer. Samma intervjuguide användes vid samtliga 

intervjuer, men mot bakgrund av intervjuernas semistrukturerade karaktär ställdes olika 

detaljfrågor samt följdfrågor som formade intervjuerna på olika sätt (jfr Trost, 2010). 

 

4.3 Analysmetod 

Denna studies analys har inspirerats  av en fenomenologisk analysmetod som består av sex olika 

steg i analysprocessen. Semistrukturerade intervjuer är en av de två insamlingsmetoderna som 

används inom fenomenologin, dock är även självrapporter en viktig del för att kunna verifiera 

resultaten och säkerställa kvalitén i analysen (Szklarski, 2009). Då studiens empiri enbart har 

grundats i semistrukturerade intervjuer har denna analysmetod inte helt och hållet tillämpats i 

studiens analys. En fullständig fenomenologisk analysmetod har inte utförts, men de sex olika 

stegen har färgat analysprocessen.  

 

Efter att empirin samlats in har inspelningarna transkriberats för att få en översikt av intervjuerna 

och således bidragit till att författarna inte behövt lyssna igenom intervjuerna i syfte av att hitta 

material. Det första steget i en fenomenologisk analysmetod innebär att bestämma 

helhetsbetydelsen i datamaterialet för att få en översikt, samt att sålla ut de icke relevanta delarna 

för studiens syfte. Det som varit irrelevant för helhetsbilden har bland annat varit när 

respondenterna berättat om sitt arbete i allmänhet, eller inledande samtal som inte berör studiens 

syfte. Varje intervju har kodats med en siffra och benämns i studien som R1, R2, R3 osv, där R 

står för respondent (jfr Szklarski, 2009).  Det andra steget syftar till att avgränsa meningsbärande 

enheter, vilket innebär att finna enstaka meningar eller fraser som säger något om de studerade 

fenomenen. De citat som utgjort mening i studien har valts ut som meningsbärande enheter, 

exempelvis citat som tydligt illustrerar förekommande upplevelser rörande centrala teman. Dessa 

citat är de som framgår i analysavsnittet (jfr Szklarski, 2009). I detta steg har liknande uttryck med 

samma innebörd sammanställts. Exempel på det är under temat tystnad där respondenter har 

uttryckt att barnen inte vill prata eller att barnen är tysta. Det tredje steget är transformering av 

vardagliga beskrivningar, vilket innebär att de centrala citaten som valts ut har analyserats utifrån 
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den kontext som de har yttrats i. Bland annat har metaforer och liknelser, men även direkta uttryck 

tolkats och ändrats så de inte längre är kontextberoende. Talspråk och vardagliga uttryck har även 

sållats bort i detta steg. Exempelvis har ord och uttryck som ”liksom”, ”alltså”, ”ja, men...” och 

liknande, tagits bort från citaten (jfr Szklarski, 2009). Det fjärde steget i analysen är fenomenens 

situerade struktur. I detta steg har citaten kodats utifrån de förutbestämda intervjuernas teman, men 

även efter återkommande ämnen och begrepp som uppkom i intervjuerna. De teman som uppkom 

i intervjuerna var många, och därför fanns det behov av att sålla bort delar av materialet. De teman 

som inte sållades bort och istället valdes till studien är psykisk hälsa, behov och tystnad, vilket har 

utgjort analysens olika teman (jfr Szklarski, 2009). Det femte steget i analysprocessen är 

framställning av fenomenens generella struktur. I detta steg har koderna sammanförts i teman för 

att sammanställa vad som framgick i alla intervjuer under respektive tema, för att finna essensen i 

det som sagts och då dra slutsatser utifrån empirin. Exempel på detta i denna studies analys är att 

det bland annat presenteras framträdande risk- och skyddsfaktorer under temat psykisk hälsa. I 

enighet med den fenomenologiska ansatsen kommer empirin därmed att bearbetas för att likheterna 

i upplevelserna ska fånga essensen i det socialsekreterarna berättar (jfr Szklarski, 2009). Det sjätte 

och sista steget i analysprocessen handlar om att ge respondenter chansen att komplettera det som 

sagts med ett till intervjutillfälle och verifiera slutsatserna som dragits kring fenomenens essens. 

Detta steg kommer inte att tillämpas i denna studie av samma orsak som de uteblivna 

självrapporterna (jfr Szklarski, 2009). Eventuella konsekvenser av detta diskuteras i 

metoddiskussionen.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 
I olika litteratur framgår det att det finns olika möjligheter för att uppnå exempelvis tillförlitlighet 

i kvalitativa studier. Vissa uppger att det är möjligt att uppnå objektivitet i kvalitativa studier, 

samtidigt som andra uppger att det är omöjligt att uppnå detta (Bryman, 2011; Trost, 2010). Som 

tidigare nämnts går inte verkligheten och individens upplevelser av den att separera utifrån 

fenomenologisk vetenskapsteori (Hyldgaard, 2008; Szklarski, 2008). Således uppfattas kunskapen 

i studien som subjektiv och tolkad, men det är fortsatt viktigt att sträva mot en subjektiv 

objektivitet, där författarna försöker undvika egna tolkningar av empirin för att minska påverkan 

av resultaten i största möjliga utsträckning. Följande avsnitt redogör för hur studien har genomförts 

för att uppnå vetenskaplig kvalité. 

 

I en kvalitativ studie är det svårt att tala om tillförlitlighet då kvalitativa studier inte syftar till att få 

statiska svar när empirin samlas in, detta bland annat då svaren på de frågor som ställs blir olika 

beroende på vem som intervjuas. Därmed inte sagt att varje respondent behöver svara samma sak, 

men det är svårt att uppnå tillförlitlighet eftersom det är variationen av perspektiv som efterfrågas 

i en kvalitativ studie. Dessutom spelar det roll vid vilket tillfälle frågorna ställs, då en person kan 

ändra sin uppfattning beroende på omständigheter som denne upplever (Trost, 2010). Detta innebär 

att denna studie bygger på personliga upplevelser, och som kan ha ändrats sedan intervjutillfällena, 

vilket försvårar studiens möjlighet att uppnå tillförlitlighet. Författarna till denna studie har strävat 

efter att i största möjliga mån utelämna personliga åsikter i utförandet av intervjun, för att hålla 

intervjuerna så objektiva som möjligt och inte färga respondenterna och dess svar efter egna 

uppfattningar och åsikter. Vid bearbetning av materialet har tolkningar som inte är beroende av 

studiens författare eftersträvats. Författarna har använt vetenskapliga analysmetoder och teorier för 

att uppnå så befogade tolkningar av materialet som möjligt (Trost, 2010).  
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För att öka studiens trovärdighet har intervjuerna transkriberats i sin helhet och går att ta del av vid 

förfrågan. Till denna studie ligger intervjuguiden som bilaga för att se hur intervjuerna har utförts. 

Detta för att läsaren ska kunna ta del av hur intervjuerna har utförts och på så sätt kunna göra en 

bedömning av studiens vetenskapliga kvalité. I analysavsnittet har citat använts för att läsaren ska 

kunna bedöma huruvida tolkningarna av dem är rimliga eller ej. Vidare har en etisk reflektion förts 

under hela forskningsprocessen rörande hur deltagare påverkas av olika omständigheter i samband 

med studien. Reflektioner har förts kring hur författarna har förhållit sig till insamlade data (jfr 

Trost, 2010). Gällande överförbarhet har denna studie studerat socialsekreterare som arbetar på 

myndighetskontor. Då socialkontor arbetar inom samma ramar och lagar oberoende av stad, samt 

om socialsekreterarna arbetar mot samma målgrupp, skulle det kunna tänkas att en viss grad av 

överförbarhet är möjlig. Dock är överförbarhet i kvalitativa studier generellt svårt, då det är den 

subjektiva upplevelsen som efterfrågas och är central i studierna (jfr Bryman, 2011). Den 

subjektiva upplevelsen kan variera oberoende av de förutsättningar som de arbetar efter, vilket även 

har visats i denna studies empiriska resultat. Därför kan det bara spekuleras gällande studiens 

överförbarhet och lämnas över till framtida forskning att ta reda på. Pålitligheten i denna studie 

påverkas av huruvida redogörelsen för hur studien har genomförts är tillräckligt utförlig eller ej 

(Bryman, 2011). För att visa hur denna studie har genomförts har metoden noggrant beskrivits 

successivt genom hela forskningsprocessen. En annan aspekt som höjer studiens pålitlighet är att 

respondenterna i denna studie har presenterats, i den mån det varit möjligt utan att identifieras, och 

intervjuernas upplägg och genomförande har beskrivits noggrant. Därtill ligger intervjuguiden 

tillgänglig som bilaga för andra att ta del av för att kunna bedöma huruvida studien har genomförts 

på ett pålitligt sätt. 

 

4.5 Förförståelse 
Mot bakgrund av studiens fenomenologiska ansats utgår studien från att det är omöjligt att uppnå 

objektivitet på grund av förförståelse. Detta eftersom den ontologiska utgångspunkten är den 

upplevda verkligheten, där kunskap nås genom individens medvetande. Inom fenomenologin är 

det därför viktigt att författarna försöker åsidosätta  den egna förförståelsen och bortse från den i 

största möjliga mån (Hyldgaard, 2008; Fejes & Thornberg, 2009). För att kunna göra det är det 

viktigt att medvetandegöra vilken förförståelse som finns hos författarna. Att författarna går samma 

utbildning bidrar till att de har liknande förförståelse gällande socialt arbete och hur det bedrivs. 

De har även olika professionella erfarenheter rörande gruppen ensamkommande barn, som 

påverkar vilket perspektiv de har i olika delar av studiens utformning. Förförståelsen är alltid 

närvarande i forskningsprocessen, vilket gör att den har påverkat utformningen av denna studie. 

Det är viktigt att vara medveten om vilken förförståelse som finns, för att lättare förstå hur den 

påverkar de resultat som presenteras (jfr Bergström & Boréus, 2012). Författarna har diskuterat 

den egna förförståelsen och arbetat aktivt med att medvetandegöra hur den har kommit att påverka 

de val som har gjorts, samt hur materialet har tolkats och förståtts. Validiteten har ökat genom att 

författarna i största möjliga mån har medvetandegjort sin egen förförståelse och den kontext som 

de befinner sig i (jfr Bergström & Boréus, 2012).  

 

4.6 Etiska överväganden 
När forskning bedrivs är det av vikt att vara medveten om de vetenskapsetiska riktlinjer som finns, 

och följa dessa noga både under intervjuerna och under resten av forskningsprocessen. Det finns 

ett forskningskrav som betonar relevansen av att bedriva forskning i samhället för att bidra med ny 

kunskap och föra samhället framåt. Dock är det alltid viktigt att överväga forskningskravet med 
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individskyddskravet, som innebär att individens integritet respekteras och att individen inte utsätts 

för skada eller kränkningar i utförandet av forskningen (Vetenskapsrådet, 2012). Dessa två krav är 

viktiga att ta hänsyn till och i denna studie har båda kraven övervägts. Risken för att 

socialsekreterarna utsätts för kränkningar och skada i studien har bedömts vara låg då en diskussion 

kring etiska överväganden har förts. I dessa etiska överväganden har bland annat känsliga uppgifter 

kring respondenterna och om det skulle vara möjligt med identifiering av respondenter i samband 

med publicering av resultat övervägts. Samtidigt har även en diskussion förts kring studiens 

samhällsnytta genom att undersöka en myndighet och dess arbete för en utsatt samhällsgrupp, och 

förhoppningen om att konstruktivt kunna undersöka arbetet kring denna grupp. Således har både 

individsskyddskravet och forskningskravet funnits i åtanke under hela forskningsprocessen. 

 

Denna studies empiri har sin grund i semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare, därmed 

är det av relevans att upplysa socialsekreterarna om de fyra forskningsetiska krav och principer 

som föreligger när forskning utförs. För att uppfylla dessa krav och informera om respondenternas 

rättigheter fick de som tidigare nämnts ta del av ett informationsbrev innan intervjutillfällena (se 

bilaga 2). I brevet informerades respondenterna om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och 

att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt (jfr Vetenskapsrådet, 2012). Ytterligare en aspekt 

är att det kan vara känsligt att intervjua professionella i deras yrkesroll, då det finns risk att den 

professionelle vill framstå som kompetent. Det kan göra att svaren kan bli tillrättalagda och således 

inte spegla verkligheten helt. För att undvika detta har författarna varit tydliga med att det är 

socialsekreterarnas upplevelser som efterfrågas, och inte deras kunskaper. En aspekt att ha i åtanke 

rörande studiens utformning är frågornas karaktär, det vill säga hur de kan uppfattas av 

respondenten, samt vilken konsekvens det kan ge om respondenten uppfattar frågorna som 

känsliga. Om frågorna uppfattas som känsliga finns det risk för att svaren inte är ärliga 

(Vetenskapsrådet, 2012). Detta har övervägts vid utformningen av frågor och intervjuguide. 

Eftersom det är socialsekreterarnas upplevelser i sitt yrke som undersöks och inte deras privata 

åsikter, bedöms frågorna inte vara av känslig karaktär vilket minskar risken för modifierade svar. 

Ytterligare en viktig aspekt rörande intervjuerna är den maktasymmetri som finns mellan forskare 

och respondent. Trots avsikten att föra ett avslappnat samtal är parterna inte jämbördiga, då det är 

forskaren som tagit initiativ till intervjun samt bestämt ämne och frågor. Intervjun är också 

enkelriktad på så sätt att forskaren ställer frågor och respondenten svarar. Det är fortsatt så att 

forskaren tolkar det som respondenten säger, och det har respondenten ingen kontroll över. Dessa 

aspekter av maktasymmetri är viktiga att vara medveten om under intervjun och 

forskningsprocessen då det påverkar den kunskap som intervjun ger (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att minska och medvetandegöra den föreliggande maktasymmetrin mellan författarna och 

studiens respondenter har en diskussion förts mellan författarna rörande deras inverkan och 

tolkningsföreträde. Detta har skett både innan, under och efter samtliga intervjuer, samt vid 

sammanställning och analys av empirin. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Det finns nackdelar och fördelar med den fenomenologiska vetenskapliga grunden. Några 

nackdelar som är viktiga att vara medveten om är att forskaren gör en subjektiv bedömning av vad 

som utgör studiens essens (Szklarski, 2009). Vidare har empirin grundats på subjektiva upplevelser 

och utifrån detta går det därmed inte att finna någon allmängiltig sanning om socialsekreterares 

upplevelser av ensamkommande barns psykiska hälsa och behov. Det är dock inte syftet med 

studien, då syftet är att få förståelse för just dessa socialsekreterares upplevelser av de studerade 
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fenomenen. Därför är det naturligt att utgå från en vetenskaplig inriktning där den subjektiva 

upplevelsen är det efterfrågade, och där författaren har möjlighet att studera erfarenheter hos 

socialsekreterarna i första person. Det bidrar till att författaren kan finna essensen av ett fenomen 

utifrån direkta beskrivningar från respondenterna (jfr Kvale  & Brinkmann, 2014).  Metoden har 

påverkat resultatet genom att majoriteten av de metodval som gjorts i utförandet av studien har 

grundats i den fenomenologiska vetenskapsfilosofin. Om en annan vetenskaplig grund hade valts 

hade andra aspekter varit relevanta. Exempel på en sådan aspekt är analysmetoden, och om en 

annan typ av analys hade genomförts hade essensen inte varit i fokus. Således hade andra resultat 

och slutsatser dragits om metoden i studien inte hade grundats i fenomenologi.  

 

Vid insamlingen av empiri i föreliggande studie har endast semistrukturerade intervjuer används. 

Som tidigare nämnts är självrapporter ett vanligt komplement till intervjuer inom fenomenologin 

(Szklarski, 2009). Dessa har dock inte använts då intervjuerna har varit i det antal att bedömningen 

har gjorts att en teoretisk mättnad ändå kan uppnås så att essensen kan finnas. Mot bakgrund av 

detta valdes självrapporter bort för att kunna samla in ett hanterbart material att bearbeta och 

analysera inom den befintliga tidsramen (jfr Szklarski, 2009). Att båda författarna närvarade och 

deltog vid varje intervju kan vara en nackdel, då respondenten kan känna en maktasymmetri 

eftersom respondenten är ensam, samtidigt som författarna är två. Det kan dock även vara 

fördelaktigt då författarna ges möjlighet att komplettera varandra under själva intervjutillfället 

(Trost, 2010). Närvaron av båda författarna bidrog dels till att båda fick djupare förståelse och 

kunskap för varje intervju och dels till att samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt. Det 

faktum att båda ställde frågor vid varje intervju bidrar till förutsättningar för en likvärdig påverkan 

vid alla intervjuer, till skillnad från om författarna intervjuat hälften av respondenterna var.  Fortsatt 

var det av vikt att båda författarna utförde alla intervjuer tillsammans för att få samma förståelse 

för stämning och kroppsspråk under intervjutillfällena (Trost, 2010). En aspekt rörande studiens 

respondenter är att de har, som tidigare nämnts, olika erfarenhet av att arbeta med 

myndighetsutövning mot gruppen ensamkommande barn. Detta leder till att deras subjektiva 

upplevelser av barnen kan skilja sig åt. Då det är socialsekreterares upplevelser rent generellt som 

efterfrågas, har detta inte bedömts ha någon avgörande betydelse. Respondenternas erfarenhet har, 

i motsats till författarnas förväntningar, inte visat några större skillnader i upplevelserna som 

framgick i intervjuerna, förutom när det kom till deras upplevelser av hur barnen mår. Faktum är 

att respondenternas upplevelser ofta har, oberoende av deras erfarenhet, visats vara 

överensstämmande med varandra. Detta faktum är intressant då intervjuerna hölls var för sig och 

respondenterna ändå ofta delade samma upplevelser, men hade olika bakomliggande förklaringar 

till det. Detta diskuteras vidare i studiens slutdiskussion. 

 

De yrkesverksamma i tidigare internationell forskning benämns som socialarbetare, vilket är ett 

mer omfattande begrepp och fler yrkesroller omfattas av begreppet. Detta innebär att den tidigare 

internationella forskningen inte nödvändigtvis utgår ur ett socialsekreterarperspektiv, utan att 

socialarbetarna utöver myndighetspersonal även kan vara behandlare eller boendepersonal. Den 

internationella forskningens resultat går därför inte helt att jämföra med den svenska, eftersom den 

har en bredare målgrupp och en annan innebörd. Författarna är medvetna om detta och har haft 

detta i åtanke i utförandet av analysen. Om målgruppen i internationell forskning hade benämnts 

på samma sätt som svensk forskning hade slutsatserna jämförts med en felaktig målgrupp och 

därmed utgjort ett svagare stöd för empirin. Med avstamp i denna medvetenhet har internationell 

forskning varit av relevans i utförandet för att skapa förståelse för kunskapsläget och den 

internationella forskningen ur ett barnperspektiv har utgjort särskild relevans. Detta eftersom 
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forskningen behandlar ensamkommande barn och dess erfarenheter ur olika perspektiv. Det har 

bidragit till en större förståelse för socialsekreterarnas upplevelser av de ensamkommande barnen 

i analysen. 

 

I analysmetoden beskrevs att en fullständig fenomenologisk analysmetod inte har utförts, utan 

studiens analysmetod har snarare inspirerats av den. Ett av stegen i en fenomenologisk analysmetod 

är att komprimera och sammanställa citat som liknar varandra. Detta har författarna valt att inte 

göra för att på så sätt minska risken i den mån som är möjligt inom ramen för subjektiva tolkningar 

och ändringar av materialet. Istället har liknande citat sammanställts i samma kategori, men inte 

slagits samman med varandra. Det har bidragit till att när empirin presenteras i analysen kommer 

enbart ett citat att representera flera respondenters upplevelser av det aktuella perspektivet (jfr 

Szklarski, 2009). Utifrån detta presenteras en respondents upplevelse renodlat i analysen och övriga 

respondenter som har uttryckt samma upplevelse blir också presenterade i sammanhanget. Det citat 

som har valts ut för att representera upplevelsen bland socialsekreterarna är det citat som, enligt 

författarna, har varit den mest meningsbärande enheten för att fånga essensen i den aktuella 

upplevelsen. Citat har bearbetats i den mån att talspråk har tagits bort och några citat har 

komprimerats för att finna de mest meningsbärande enheterna i citatet. Vid komprimering av citat 

har detta markerats med punkter inom parantes. Författarna är medvetna om att även detta påverkar 

materialet, men anser att det sker i mindre utsträckning än när respondenternas citat skrivs ihop. 

Rörande studiens analys har ett urval gjorts i studiens empiri för att på så sätt finna essensen i 

socialsekreterarnas upplevelser. I studiens empiri framkommer det fler faktorer som påverkar de 

studerade fenomenen än de som togs upp i analysen. Att det var ett urval bland faktorerna 

grundades i studiens fenomenologiska utgångspunkt, och syftade således till att finna likheter i vad 

socialsekreterarna upplever påverkar den psykiska hälsan hos de ensamkommande barnen (jfr 

Szklarski, 2009). Författarna har i urvalsprocessen försökt hålla sig medvetna om sin subjektiva 

upplevelse och förförståelse, samt hur detta kan komma att påverka urvalet av empiri. Det sista 

steget i den fenomenologiska analysmetoden genomfördes inte heller, det vill säga att kontrollera 

med respondenterna att materialet har bearbetats och tolkats på ett sätt som stämmer överens med 

vad de menade. Författarna är medvetna om att detta är ett viktigt steg för studiens tillförlitlighet, 

men det fanns som tidigare nämnt inte möjlighet att genomföra detta steg. Detta kan leda till att 

citaten givits en annan innebörd än vad som ursprungligen var menat. Däremot har båda författarna 

varit deltagande i intervjuerna, vilket innebär att båda författarna har kunnat diskutera 

upplevelserna av intervjuerna tillsammans i efterhand. De subjektiva tolkningarna av materialet 

har således kunnat vara mer verklighetsförankrade då de har verifierats av två enskilda personer. 

 

5 Analys 

I föreliggande avsnitt kommer studiens empiri att analyseras. Analysen har delats in i tre avsnitt: 

psykisk hälsa, behov och tystnad hos ensamkommande barn utifrån föreliggande studies syfte. 

Ordningen på avsnitten har bestämts utifrån vilken förförståelse som krävs för vilket avsnitt då 

förståelse för första avsnittet underlättar för att förstå nästa. Samtliga avsnitt i analysen grundar sig 

i empirin och sedan kopplas till tidigare forskning inom respektive område, för att slutligen förstås 

med hjälp av teorierna. 
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5.1 Psykisk hälsa  

I föreliggande avsnitt kommer först socialsekreterares upplevelser av ensamkommande barns 

psykiska hälsa i allmänhet att analyseras. Därefter kommer socialsekreterarnas upplevelser av risk- 

och skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan att analyseras utifrån Hessles (1991) 

perspektivteori och förståelseteori.  

 

Av empirin för denna studie framgår att upplevelsen av den psykiska hälsan hos de 

ensamkommande barnen skiljer sig åt bland socialsekreterarna. Vissa av socialsekreterarna 

beskriver att den är bättre än vad de upplever att människor i allmänhet kan tro. Upplevelser av 

barnens psykiska hälsa illustreras av följande citat: 

Jo, om man tror att alla ungdomar mår dåligt, så mår de bättre än så. Om man tror att de mår, att det inte är 

några problem alls, så mår de sämre än så. Det finns vissa som… som inte mår bra och där det märks (R6). 

Så det är väldigt olika, men jag tror att de kanske mår lite bättre än vad folk i allmänhet kan tro, som inte är 

inne i det här (R5). 

Detta höll även R3 med om, men som även lyfte fram att det finns en stor sorg, att de är ledsna och 

oroliga då de saknar sin familj. Däremot fanns det andra som uttryckte att de ensamkommande 

barnen mår dåligt, då de har genomgått trauman och andra svårigheter. Både R2 och R4 upplever 

att barnen inte mår bra på grund av sina tidigare erfarenheter och nuvarande omständigheter, vilket 

uttrycks i följande citat: 

De flesta mår nog ganska dåligt. Ja, de har ju trauman och de som inte har så mycket trauman har ju hela den 

här asylprocessen och rädslan att bli skickad tillbaka och att vara ifrån familjen (R2). 

Utifrån ovanstående upplevelse av ensamkommande barns psykiska hälsa kan både dåtida och 

nutida faktorer påverka hälsan negativt. Det går här att se att det råder olikheter mellan 

socialsekreterarnas upplevelser då vissa upplever att barnen mår bättre än vad man kan tro, 

samtidigt som andra upplever att de mår dåligt. Att det finns skilda upplevelser hos de 

socialsekreterare som har intervjuats kan förstås genom Hessles (1991) teori kring förståelse. De 

skillnader som finns hos socialsekreterarna är dels deras upplevelser gällande ensamkommande 

barns psykiska hälsa, men även deras erfarenhet av att arbeta med gruppen. Det är då möjligt att 

socialsekreterarna, på grund av sin olika långa erfarenhet, har olika inre förståelse för barnen. De 

socialsekreterare som har arbetat längre med ensamkommande barn upplever att barnens psykiska 

hälsa i regel är bättre än vad allmänheten kan tro, samtidigt som socialsekreterare som har arbetat 

en kortare tid med gruppen upplever att barnens psykiska hälsa är sämre. Detta kan förstås genom 

att de som har arbetat längre kan ha utvecklat en större förståelse för sina klienter och utvecklat en 

professionell relation till barnen. Därför har de socialsekreterare som har arbetat längre en bättre 

förståelse och lättare att läsa av dem, jämfört med de socialsekreterare som inte har arbetat lika 

länge med barnen (jfr Hessle, 1991). Utifrån Hessles (1991) teori kring förståelse finns det 

svårigheter för professionella att utveckla relationer till sina klienter, på grund av att relationen är 

ojämlik och asymmetrisk. Detta kan bidra till att socialsekreterarna som har arbetat längre med 

barnen har ett försprång i utvecklingen av den inre förståelsen, då de har haft längre tid att bygga 

relationer (jfr Hessle, 1991). Ett exempel på att den längre erfarenheten kan spela roll är det som 

R6 avslutar sitt citat med. R6 upplever att det märks när barnen mår sämre. Detta tolkas som att 

barnen inte behöver säga att de mår dåligt och berätta detta, utan att R6 kan se det ändå. Utifrån 

Hessles (1991) teori kan det då förstås att R6 har utvecklat en inre förståelse, där R6 inte är 

beroende av ord för att förstå hur barnen mår. Ett sätt att märka hur de mår utan att prata om det är 
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att lägga märke till de symptom som barnen uppvisar, då symptomen kan vara indikatorer på 

barnens psykiska hälsa. Tidigare forskning har visat att ensamkommande barn har olika utlopp för 

sorg. En del uttrycker ilska och andra uttrycker sig genom gråt (Kohli, 2006b). Detta återspeglas 

även i studiens empiri då R4 upplever att barnen kan ha utåtagerande beteende, vilket R6 håller 

med om, samtidigt som R1 upplever att barnen uppvisar sorg som symptom på sin psykiska hälsa:  

Ja, alltså, det kan ju vara att man inte klarar av, alltså, man har svårt att hantera sina känslor, man kan bli 

väldigt arg, att man beter sig på olika sätt som inte alltid är så bra för en själv (R4). 

Det är väldigt tydligt beteende som våra ensamkommande ungdomar har, att de gråter. Det är gråt av lite 

olika slag, ibland är det att liksom gråt av saknad (…) andra gånger kan det vara att ungdomen gråter och 

skriker ut sin ångest över någonting (R1). 

Det som ovanstående socialsekreterare upplever är att barnen på olika sätt kan uttrycka sina känslor 

utan att använda ord, det vill säga genom icke- verbal kommunikation (jfr Hessle, 1991). 

Sammanfattningsvis har empirin visat att socialsekreterarna har olika upplevelser gällande 

ensamkommande barns psykiska hälsa, då vissa upplever att barnens dåtida och nutida efterenheter 

påverkar deras psykiska hälsa negativt. Samtidigt upplever andra att ensamkommande barns 

erfarenheter inte nödvändigtvis korrelerar med deras psykiska hälsa. Dessa olika synsätt kan bero 

på socialsekreterarnas erfarenheter av att arbeta med gruppen och deras inre förståelse som har 

utvecklats från dessa erfarenheter.  

 

Vidare i detta avsnitt kommer socialsekreterarnas perspektiv på risk- och skyddsfaktorer att 

analyseras. Socialsekreterarnas upplevelser av barnens psykiska hälsa kommer att förstås genom 

risk- och skyddsfaktorer och analyseras med hjälp av Hessles (1991) perspektivteori och 

förståelseteori. Därför kommer de upplevda risk- och skyddsfaktorerna att delas in utifrån 

tidsperspektiv, rumsperspektiv och relationsperspektiv i enighet med perspektivteorin (Hessle, 

1991). 

 

5.1.1 Tidsperspektiv 

Det finns faktorer i barnens förflutna som utgör en risk för deras psykiska hälsa. Det är med andra 

ord barnens bakgrund och tidigare erfarenheter som påverkar hur de mår i dagsläget. Tidigare 

forskning har visat att barn som har upplevt krig men inte separeras från sin familj klarar sig bättre 

än ensamkommande barn som har upplevt krig.  Dessa barn är således utsatta i dubbel bemärkelse 

då de både har upplevt trauman och dessutom separerats från sin familj och andra trygga vuxna 

(Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Wernesjö, 2012). Dessa riskfaktorer i barnens 

bakgrund kan öka risken för psykisk ohälsa vilket lyfts fram från flera respondenter. R2, R5, R6 

och R7 berättar om deras upplevelser av att det är de ensamkommande barnens bakgrund som 

delvis ligger till grund för den psykiska ohälsan.  En upplevelse av detta beskrivs följande: 

Jag tror att vissa har farit mycket mer illa, än vad andra har gjort. Men också beroende på, som det är för alla 

barn, vilken start du har haft i livet. Hur var din familj när du växte upp, hur pratade man om känslor och så 

(…) Sen också hur pass mycket man har upplevt på vägen. Samtidigt som andra kanske inte har sociala 

färdigheter och som har haft det otryggt från början. Otrygga relationer, inte fått kärlek, blivit slagna (R5). 

Citatet lyfter fram hur olika faktorer i barnens bakgrund kan utgöra riskfaktorer i deras utveckling. 

R5 har perspektivet att uppväxten och familjeförhållanden spelar stor roll för barnens psykiska 

hälsa. R6 upplever också att tidigare familjeförhållanden utgör en stor påverkan på deras psykiska 

hälsa i nuet. Dock lyfter R6 också fram vikten av samhällsvillkor och barnens tidigare möjligheter 
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till skolgång, och menar att om man har haft goda sådana villkor är det lättare att integreras i det 

svenska samhället, vilket i sin tur gynnar den psykiska hälsan: 

Det finns ungdomar som har levt under stora svårigheter länge, och andra som har kommit från bättre villkor 

och inte levt under förtryck under lång tid och har andra förutsättningar. En sak är också skolvana sedan 

tidigare. Om man är analfabet och inte gått i skolan så tar det ett tag att komma in i skolan och utvecklas, 

jämfört med om man har en del med sig och snabbt lär sig svenska och kommer in på gymnasieskola och 

läser natur (R6). 

Däremot upplever R2 och R7 att det är mer traumatiska upplevelser i det förflutna som påverkar 

den psykiska hälsan i nuet: 

Vissa har gått igenom väldigt traumatiska händelser i sitt hemland och varit med om krig och sett 

familjemedlemmar som har dött och på resan hit har många ungdomar varit med om misshandel och sexuella 

övergrepp. Vissa har blivit kidnappade på vägen och… de har blivit utsatta för saker på vägen som de 

självklart bär med sig (R2). 

Med utgångspunkt i denna empiri framgår det att ovanstående respondenter förklarar 

ensamkommande barns psykiska hälsa utifrån deras förflutna. Likheter i dessa upplevelser är att 

de riskfaktorer som påverkar barnens psykiska hälsa negativt i nuet finns i deras tidigare 

erfarenheter, i enighet med tidsperspektivet i Hessles (1991) teori. Det finns dock skilda 

upplevelser om vad i bakgrunden som påverkar den psykiska hälsan hos ensamkommande barn, då 

vissa lägger fokus på familje- och samhälleliga faktorer, samtidigt som andra lägger fokus på 

trauman. Detta kan förstås som att socialsekreterarna har olika tolkningar av vad som har påverkat 

barnens psykiska hälsa mest utifrån tidigare erfarenheter. Detta eftersom den professionelle 

grundar sina insatser på bakomliggande orsaker till klientens problematik, vilket i detta fall är 

barnens bakgrund (jfr Hessle, 1991). Eftersom eventuell psykisk ohälsa förklaras utifrån barnens 

bakgrund är det möjligt att dessa socialsekreterare anser att det är av vikt för barnen att få chans att 

bearbeta deras tidigare erfarenheter, för att på så sätt förbättra det psykiska måendet. Angående vad 

som är bäst för barnen rörande bearbetning av tidigare erfarenheter råder det delade meningar inom 

tidigare forskning om ensamkommande barns behov. Hopkins och Hill (2010) lyfter fram att vissa 

menar att det är av vikt att barnen tidigt får sina behov av samtalsstöd tillgodosett för att kunna 

bearbeta tidigare erfarenheter, samtidigt som andra menar att det är av vikt att barnen får stadga sig 

i mottagarlandet innan de börjar bearbeta sina tidigare erfarenheter (Hopkins & Hill, 2010).  

 

Det finns även skyddsfaktorer från barnens förflutna som bidrar till en gynnsam utveckling hos de 

ensamkommande barnen. Tidigare forskning har visat att det finns skyddsfaktorer hos barnen 

själva som exempelvis intelligens och anknytning till föräldrar (Carlson et al., 2012). Dessa 

skyddsfaktorer grundar sig i det genetiska arvet och den tidigare sociala miljön, vilket stämmer 

överens med Hessles (1991) tidsperspektiv. I denna studies empiri är det få av respondenterna som 

lyfter fram att de upplever att det finns skyddsfaktorer i barnens bakgrund. Tidigare i detta avsnitt 

lyftes R6 upplevelse av skolans inverkan på barnen. Denna faktor lyftes fram som en riskfaktor om 

skolgång saknas, men kan också vara en skyddsfaktor om barnen har en tidigare skolgång. R5 

uppger att ensamkommande barn kan ha med sig skyddsfaktorer hemifrån och att dessa 

skyddsfaktorer är beroende på hur deras uppväxt har varit, samt deras egen förmåga att föra sig 

socialt och att lära sig: 

Sen är det också egna skyddsfaktorer. Ungdomar som har lätt för sig socialt, lätt för sig kunskapsmässigt, har 

en trygg grund att stå på och kanske har fått mycket kärlek från början liksom. De har det ju lättare om man 

kollar på skyddsfaktorer generellt (R5).  
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Det upplevs att det finns faktorer i barnens bakgrund som skyddar dem mot att utveckla psykisk 

ohälsa. R5 upplever att ensamkommande barn som har en trygg grund och har fått mycket kärlek i 

barndomen har det lättare senare i livet. Tidigare forskning stödjer detta resonemang och visar att 

barn som har ett stöttande nätverk runt sig i tidig ålder motverkar psykisk ohälsa (Eklund Wimelius 

et al., 2012). Resterande respondenter uppger att de upplever att de skyddsfaktorer som motverkar 

psykisk ohälsa finns i barnens omgivande miljö. Dessa socialsekreterare har ett rumsperspektiv 

gällande barnens skyddsfaktorer och hur dessa kan främjas, vilket för analysen vidare till nästa 

perspektiv i Hessles (1991) perspektivteori. 

 

5.1.2 Rumsperspektiv 

Tidigare forskning om ensamkommande barn och deras känslomässiga upplevelser har visat att 

barnens mående kan påverkas av de tidigare erfarenheter som barnen har genomlevt. Däremot är 

det inte är alltid de bakomliggande erfarenheterna som påverkar den psykiska hälsan mest hos barn, 

utan det kan även vara situationer i nutid som påverkar. Dessa bakomliggande eller nutida aspekter 

kan påverka de ensamkommande barnens psykiska hälsa, men inte nödvändigtvis måste göra det 

(Groark et al., 2011). I enlighet med Hessles (1991) andra perspektiv finns problematiken i de 

ensamkommande barnens nuvarande situation. Det innebär att det är en bristande närliggande miljö 

som utlöser deras problematik och psykiska ohälsa (Hessle, 1991). Det finns många faktorer i 

ensamkommande barns nuvarande omgivning som utgör en risk för barnens psykiska hälsa. 

Tidigare forskning lyfter bland annat fram att det är en stor stressfaktor för dem att leva ensamma 

i ett nytt land vilket utgör en risk för barnens hälsa (Hessle, 2009). Vidare lyfter tidigare forskning 

fram att förlust av det sociala nätverket i kombination med traumatiska upplevelser är vanliga 

riskfaktorer för ensamkommande barn (Eklund Wimelius et al., 2012).  

 

I empirin framkommer att det finns olika upplevelser om vilka riskfaktorer som finns i de 

ensamkommande barnens dagliga miljö. I enlighet med den fenomenologiska grunden har de två 

mest framträdande riskfaktorerna varit centrala för denna del av analysen. Detta för att finna de 

mest gemensamma upplevelserna hos socialsekreterarna och på så sätt finna essensen (jfr 

Szklarski, 2009). Den riskfaktorn som är framträdande bland socialsekreterarnas upplevelser är 

asylprocessens inverkan på de ensamkommande barnens psykiska hälsa. Denna aspekt av barnens 

nutida situation utgör en stor risk för barnens psykiska hälsa, och det är något som samtliga 

respondenter lyfte fram under intervjuerna. En upplevelse av asylprocessens inverkan på de 

ensamkommande barnens psykiska hälsa skildras på följande sätt: 

Man är väldigt orolig över den här asylprocessen och när ska man få, när ska det börja, när ska jag få veta om 

jag får vara kvar? Det är mycket tankar och det är gemensamt för alla som jag har träffat (R4). 

Upplevelsen är att samtliga ensamkommande barn R4 har träffat påverkas negativt av stressen som 

asylprocessen medför. Detta är något som även R1 upplever, och beskriver hur mycket 

asylprocessen påverkar barnens psykiska hälsa på följande sätt:  

Det finns egentligen ingenting som har en lika negativ påverkan på de här barnens tillvaro som att vänta på 

ett uppehållstillstånd. Det är någonting som alla handläggare brottas med (R1). 

Detta citat belyser hur R1 upplever att asylprocessen och väntan på besked om uppehållstillstånd 

påverkar de ensamkommande barnens psykiska hälsa på ett negativt sätt. R1 upplever att det 

påverkar så pass mycket att det inte finns någon likvärdig riskfaktor i barnens nuvarande tillvaro. 

Att samtliga respondenter upplever att asylprocessen är en avgörande riskfaktor indikerar hur 
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mycket asylprocessen påverkar hälsan negativt. Att asylprocessen har en stor inverkan på barnens 

psykiska hälsa stöds även av tidigare forskning som visar att stressen och osäkerheten kring 

asylprocessen påverkar barnens psykiska hälsa negativt (Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et 

al., 2011). Förutom oron för asylprocessen upplever vissa socialsekreterare att det finns en oro 

kring övriga aspekter i de ensamkommande barnens liv. Den andra riskfaktorn som är vanligt 

förekommande är socialsekreterarnas upplevelser av barnens oro som en riskfaktor för deras 

psykiska hälsa. Många socialsekreterare upplever att barnens oro för sina familjer ger konsekvenser 

för deras psykiska hälsa. En upplevelse beskrivs följande:  

Rörande ärendena jag har är det oftast oron för sin familj som de lämnat som det pratas om. Många utrycker 

att de har en oro som de funderar mycket på. De säger att ”jag tänker på det här varje kväll och ibland kan jag 

inte sova”. Det oroar så mycket att de får sömnsvårigheter och ligger vakna med dessa tankar (R7).  

En annan upplevelse är att ovissheten hos de ensamkommande barnen angående deras familjer och 

vad som har hänt med dem sedan de skildes åt utgör en del av oron. Vissa barn upplever att 

ovissheten kring familjen är värre än att veta: 

Vissa vet inte ens var familjen är någonstans och det uttrycker många som värre än att veta att de är döda. 

Eller ett stor ansvar är det många som känner också, för familjen som är kvar eller fortfarande är på flykt. Så 

det är många faktorer som gör att många av de här barnen inte mår så bra (R2). 

Enligt tidigare forskning förvärrar avsaknaden av familj och separationen från dem situationen för 

de ensamkommande barnen (Eklund Wimelius et al., 2012). Att vara ensam i ett främmande land 

framkallar stress hos de ensamkommande barnen (Hessle, 2009). Stressiga situationer är något som 

direkt påverkar den psykiska hälsan hos de ensamkommande barnen, vilket gör att oron utgör en 

riskfaktor för dem (Eklund Wimelius et al., 2012; Groark et al., 2011; Wernesjö, 2012). 

 

Dessa två riskfaktorer indikerar på att samtliga socialsekreterare i studien har ett rumsperspektiv 

gällande deras upplevelser av vilka riskfaktorer som påverkar barnens psykiska hälsa. I enlighet 

med Hessles (1991) rumsperspektiv söker ovanstående socialsekreterare förklaringar till de 

aktuella riskfaktorerna i de ensamkommande barnens liv i deras omgivande miljö. Hessle (1991) 

menar att det i rumsperspektivet är den närliggande miljön som brister i att tillgodose barnens 

behov och ligger till grund för den psykiska ohälsa som de har utvecklat. I ovanstående riskfaktorer 

är socialsekreterarnas upplevelser lika när det kommer till vad det finns för orsaker till uppkomsten 

av riskfaktorerna. Gällande asylprocessen upplever samtliga socialsekreterare att det är ovissheten 

och oron kring uppehållstillståndet som är grunden för den psykiska hälsan. När det kommer till 

upplevelsen av barnens oro för sin familj är det något som majoriteten av socialsekreterarna delar. 

Socialsekreterarna upplever att oron för familjen och hur de har det i dagsläget har en stor negativ 

påverkan på barnens psykiska hälsa. Då alla socialsekreterare uttalat sin upplevelse gällande 

riskfaktorer som påverkar barnets mående, framstår det som att socialsekreterarna delar samma 

rumsperspektiv på riskfaktorerna och vad som är den utlösande orsaken till dem. 

 

Som tidigare nämnts grundar sig flera av de upplevda skyddsfaktorerna i barnens nuvarande 

situation och inte i det förflutna. Därmed går det att se att en stor del av socialsekreterarnas 

perspektiv på skyddsfaktorer utgår från ett rumsperspektiv. Det kan vara så att de flesta 

socialsekreterare fokuserar på skyddsfaktorer som finns i barnens nuvarande miljö, då de inte kan 

tillämpa de skyddsfaktorer som finns i ett tidsperspektiv. Exempelvis har barnen separerats från 

sin familj, men socialsekreteraren kan inte sätta in insatser för att få hit familjen. Det blir istället 

viktigt att lägga fokus på vad som går att göra för barnen i nuet: 
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I vanliga fall är vi socialsekreterare vana att kunna säga så här: ’ja, men är det här problemet? Då tänker jag 

att vi kan fixa det här på det här sättet’. Men vi kan inte det (R3). 

Ovanstående citat tolkas som att socialsekreterare kan ha ett rumsperspektiv när de ska identifiera 

passande insatser för ensamkommande barn för att förse dem med skyddsfaktorer i deras 

omgivning. Nedan följer de mest framgående skyddsfaktorerna vilka är rutiner och vardag, samt 

socialt stöd. Angående skyddsfaktorn rutiner och vardag är detta något som många av de 

intervjuade socialsekreterarna upplever ha en positiv påverkan på de ensamkommande barnens 

psykiska hälsa. Detta innefattar skola, fritidsaktiviteter, samt att ha kompisar att umgås med på 

fritiden. R4 är en av de socialsekreterare som berättade om sin upplevelse gällande denna 

skyddsfaktor och vilken effekt den har på barnens psykiska hälsa: 

Det beror verkligen på vart man har kommit när man kommer till Sverige, vilka man har runtomkring sig och 

om skola och fritidsaktiviteter kommer igång fort, hur vardagen fungerar. De vill göra någonting, för det 

tråkigaste och jobbigaste för de här barnen är att sitta hemma (R4).  

Majoriteten av respondenterna delar R4 upplevelse om att det är viktigt för de ensamkommande 

barnen att skapa en vardag när de har kommit till Sverige. En upplevelse kring detta är att om 

barnen får hjälp i att skapa en aktiv fritid gynnar detta deras psykiska hälsa: 

Men också få dem att fokusera på, vad är det i ditt liv som får dig att må bra? För att nedstämdhet eller 

depression fungerar ofta så att man gör saker som får en att må sämre. Man isolerar sig, man blir inaktiv. Det 

i sig gör att måendet försämras och att ändra det… att komma ut och vara social, att göra saker, kan få dig att 

förbättra det måendet (R5). 

Citatet lyfter fram upplevelsen av hur denna skyddsfaktor påverkar barnens psykiska hälsa, och 

exemplifierar hur det påverkar när de har rutiner och vardag, och vad som händer om de inte har 

det. R5 utvecklar ovanstående resonemang genom att dela sin upplevelse om att det är viktigt för 

barnen och deras hälsa att få hjälp att fokusera på nuet, och inte älta sin bakgrund och det som har 

skett:  

Att nu är man här och man vill fokusera på skolan och det där, och inte vara för mycket i det där som har 

hänt. Det kan ju säkert förändras över tid också. Sen så kanske det kommer en fas senare, de kanske har fått 

uppehållstillstånd, när allt kommer i fatt en. Men det gäller att hitta en balans och inte ’nu ska vi prata om allt 

det svåra som du har varit med om’ (R5).  

Citatet skildrar upplevelsen att aktiviteter hjälper barnen att fokusera på nuet, men att deras tidigare 

händelser kan komma ikapp i ett senare skeende i livet. Att hjälpa ensamkommande barn att 

upprätthålla en aktiv fritid stöds även av tidigare forskning som menar att skolan är en vanligt 

förekommande skyddsfaktor i ensamkommande barns nuvarande miljö (Hessle, 2009; Stretmo & 

Melander, 2013). Tidigare forskning har även visat att genom att dessa barn aktiverar sig finns 

möjligheterna att de tar del av andra skyddsfaktorer som finns i samhället, exempelvis religiösa 

samlingslokalen och ungdomsgårdar, vilka kan hjälpa barnen att undvika att utveckla en psykisk 

ohälsa (Carlson et al., 2012).  

 

Den andra skyddsfaktorn som framkommer är stöd från omgivningen i de ensamkommande 

barnens närmiljö. Tidigare forskning har visat att socialt stöd är en viktig skyddsfaktor för barnens 

psykiska hälsa (Eklund Wimelius et al., 2012). Det finns två tydliga aspekter på det sociala stödet 

som framkommer i intervjuerna. Den första är vikten av socialt stöd från vuxna i barnens 

omgivning. I några av intervjuerna framkommer det att detta exempelvis är jourhemsföräldrar: 
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Vissa visar ganska stora framsteg och det tror jag handlar om det stödet man får. De som hamnar i jourfamiljer 

eller liknande som inte ger ett bra stöd visar tecken på att de mår sämre och sämre. Samtidigt som de som får 

bra stöd och kanske får en samtalskontakt och får börja i skolan kan visa framsteg och mår bättre (R2). 

Den andra aspekten av socialt stöd är stöd från vänner och barnens övriga umgängeskrets. Denna 

upplevelse delar majoriteten av socialsekreterarna och lyfter fram den som en viktig skyddsfaktor 

i de ensamkommande barnens vardag: 

Många barn och ungdomar har relationer till andra som kanske befinner sig i samma situation och 

vänskapsbanden som de knyter där hjälper dem ofta med sina behov. De kan prata med och lösa sina saker 

på sitt eget sätt genom att prata med vänner. De är ett stöd för varandra många gånger också (R2). 

Det finns således två sorters socialt stöd som socialsekreterarna upplever gynnar barnens psykiska 

hälsa, socialt stöd från vuxna och socialt stöd från jämnåriga. Med avstamp i Hessles (1991) 

rumsperspektiv framkommer att det finns flera olika skyddsfaktorer i barnens nuvarande miljö som 

gynnar deras psykiska hälsa. Det som framgår i detta avsnitt gällande skyddsfaktorer ur ett 

rumsperspektiv är att det, likt riskfaktorer, finns många likheter i socialsekreterarnas upplevelser. 

Många av socialsekreterarna upplever att det är viktigt för de ensamkommande barnen att de har 

aktiviteter i vardagen som dels hjälper dem i det sociala, men också hjälper dem att fokusera på 

nuet istället för exempelvis sin sorg och oro för familjen i hemlandet. En annan gemensam aspekt 

i socialsekreterarnas upplevelser är vikten av socialt stöd. Där lyfts två olika aspekter fram, dels 

socialt stöd från vuxna i barnens omgivning, men också stöd från jämnåriga vänner. För att 

återkoppla till studiens fenomenologiska grund är essensen i socialsekreterarnas upplevelser att det 

finns två framträdande skyddsfaktorer i barnens omgivning som har en positiv påverkan på de 

ensamkommande barnens psykiska hälsa (jfr Szklarski, 2009). I interaktionen med dessa barn har 

en upplevelse av dessa två skyddsfaktorer och en gemensam yttre förståelse skapats. Denna yttre 

förståelse innebär att socialsekreterarna har tolkat och förstått rutiner och vardag, samt socialt stöd 

som två skyddsfaktorer som hjälper de ensamkommande barnen att utveckla en gynnsam psykisk 

hälsa (jfr Hessle, 1991). 

 

5.1.3 Relationsperspektiv 

Slutligen finns det ett relationsperspektiv på de risk- och skyddsfaktorer som socialsekreterarna 

upplever påverkar de ensamkommande barnens psykiska hälsa. Relationsperspektivet innebär att 

socialsekreterarens perspektiv utgår från att problem som barnen har grundas i separationer och 

förändrade relationer (Hessle, 1991). De två riskfaktorer i barnens relationer som respondenterna 

upplevde var separationer från föräldrar samt brist på relationer med vuxna. Socialsekreterarna 

upplevde att dessa två riskfaktorer utgjorde en risk för de ensamkommande barnens psykiska hälsa.  

När det kommer till separationer som riskfaktor beskrev R5 detta genom att poängtera den stress 

som barnen känner till följd av separationen: 

Det är ju just det här att man har separerats från allt som betyder någonting, man har bytt miljö, man befinner 

sig i ett nytt land, det är att leva egentligen under ständig stress. När man inte förstår saker. (…) Det är att 

vara i en stressig situation hela tiden och sen, förutom det, hantera saknad och hantera jobbiga händelser som 

kommer upp i drömmar, eller minnesbilder som är svåra att släppa (R5).  

R3 och R4 delar ovanstående upplevelse, vilken visar hur separationen från barnens familjer 

påverkar deras psykiska hälsa men även stressen av att befinna sig i ett nytt land. Den andra 

riskfaktorn utifrån relationsperspektivet är brist på relationer till vuxna. En upplevelse är att det är 

av vikt att arbeta med de vuxna som finns omkring barnen eftersom det ofta saknas ett nätverk 

kring dem: 
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Ja, alltså bara att arbeta med en god man och en tolk kanske, det finns inget nätverk att bygga på, det kan 

finnas mycket sorg och trauman (R1). 

Denna upplevelse är något som även R7 delar och menar att barnen ofta har ett bristande nätverk 

som är viktigt att bygga upp. En annan upplevelse är att det kan vara relationen till 

socialsekreteraren som är avgörande, och en bristande relation kan försvåra arbetet: 

Man är viktigare än vad man tror. Jag försöker satsa mycket på det, att träffa dem och bygga relation är 

jätteviktigt. Det är också det som är avgörande om de hamnar på villovägar eller om det krisar sig. Har man 

ingen relation så är det jättesvårt att jobba med det. Det är ju som med allt socialt arbete. Det [relationen] är 

allt (R5). 

Utifrån ovan går det att utläsa att dessa socialsekreterare har ett relationsperspektiv för vad som 

orsakar barnens psykiska hälsa. Gemensamma drag i upplevelserna är att det är relationerna som 

barn har som står i fokus, och socialsekreterarna upplever att de ensamkommande barnen har 

genomgått separationer och förändringar vilket då utgör riskfaktorer för deras psykiska hälsa. Detta 

innebär att det är separationen och bristande relation till vuxna som utgör problematiken (Hessle, 

1991). Eftersom riskfaktorer är individuella och således påverkar individen olika mycket 

(Lundgren & Persson, 2003) kan det tänkas att dessa riskfaktorer, separationer och brist på 

relationer med vuxna, är vanliga hos ensamkommande barn då de utgör essensen inom 

relationsperspektivet. Gemensamt inom gruppen är att de har separerats från sin familj och därmed 

har ett bristande nätverk i det nya landet (Eklund Wimelius et al., 2012). Trots att riskfaktorer är 

individuella tyder studiens empiri på att dessa faktorer utgör en vanligt förekommande riskfaktor 

för ensamkommande barn och deras psykiska hälsa.  

 

De skyddsfaktorer som socialsekreterarna upplever ur ett relationsperspektiv är att barnen har 

kontakt med familjen, och har etablerat en relation till sin socialsekreterare. Barnen har således 

trots förändrade relationer och separationer tillgång till relationer till vuxna i enighet med Hessles 

(1991) relationsperspektiv. Den första skyddsfaktorn rörande ensamkommande barns kontakt med 

familjen beskrivs av R3 som menar att kontakten med familjen och familjens stöttning av barnens 

nuvarande situation är avgörande för deras mående: 

Jag tror att ett ensamkommande barns mående är… oro för familj, att familjen accepterar att de är här, att 

familjen stödjer deras utveckling. Allt som rör familjen påverkar dem väldigt mycket. Att de kan ha kontakt 

med dem, och allt det där (R3). 

R5 delar denna upplevelse om att familjen är avgörande i barnens psykiska mående. Detta leder 

analysen vidare till nästa skyddsfaktor ur ett relationsperspektiv, som är relationen till sin 

socialsekreterare. R7 upplever att relationen till sin socialsekreterare är en viktig skyddsfaktor för 

ensamkommande barns psykiska hälsa och att denna relation är viktig för barnen eftersom de har 

separerats från andra vuxna i sitt sociala nätverk: 

Alla får ju inte sina föräldrar och sin familj hit så vi är ju deras första kontakt med Sverige. De delar med sig 

av sitt liv och man blir en viktig person. En språngbräda tillsammans med dem in i samhället. Det här jobbet 

är ju svårt om man inte har någon form av relation, den ska kännas trygg (R7). 

Denna upplevelse delas av R6 som också upplever att relationen mellan socialsekreterare och 

barnen är viktig: 

Man ändå visar att man som socialsekreterare finns kvar oavsett. Boendet kan ju bytas, god man kan också 

försvinna vid 18 års ålder. Socialsekreteraren blir man inte av med. Det kan ungdomen tycka är jättejobbigt 

ett tag, men sedan kommer ofta fram till att det är skönt att man är kvar (R6). 
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Vidare upplever R2 och R4 att relationen mellan ensamkommande barn och socialsekreterare är 

viktig och gynnar barnens psykiska hälsa. Tidigare forskning visar att ett stöttande nätverk och 

trygga relationer till vuxna utgör skyddsfaktorer för ensamkommande barns psykiska hälsa (Groark 

et al., 2011). Som tidigare nämnts är dessa barn utsatta i dubbel bemärkelse då de både har varit 

med om traumatiska upplevelser och dessutom separerats från sin familj (Eklund Wimelius et al., 

2012). Att barnen då har socialt stöd från vuxna i sin omgivning utgör en skyddsfaktor mot stress 

och psykisk ohälsa (Ghazinour et al., 2015). Därmed motiveras att socialt stöd är en viktig och 

central skyddsfaktor för ensamkommande barn. Socialsekreterarnas upplevelser av skyddsfaktorer 

ur ett relationsperspektiv kan förstås genom deras inre förståelse (Hessle, 1991). Respondenterna 

lyfter i sina berättelser fram vikten av att de ensamkommande barnen har en bra relation till sin 

socialsekreterare, vilket utifrån Hessles (1991) förståelseteori hjälper socialsekreterarna att få en 

förståelse för barnens behov och vad socialsekreterarna kan göra för att få barnen att må bättre. 

Den inre förståelsen hjälper även socialsekreteraren att förstå vad de upplever som jobbigt, och vad 

de således behöver för stöd för att kunna må bra (jfr Hessle, 1991). 

 

Sammanfattningsvis har analysen visat att upplevelser kring risk- och skyddsfaktorer ter sig ur 

olika perspektiv. De olika riskfaktorer som har identifierats utifrån Hessles (1991) perspektivteori 

i denna studies empiri är familjeförhållanden och samhällsvillkor, asylprocessen och oro, samt 

separation och brist på relationer till vuxna. Samtidigt är gynnande uppväxtförhållanden, rutiner 

och vardag, socialt stöd, kontakt med familjen samt en etablerad relation till socialsekreterare de 

skyddsfaktorer som har identifierats. Hessle (1991) menar att det är viktigt för professionella att ha 

ett brett perspektiv, för att på så sätt få en bred och varierad syn på verkligheten. Genom att se på 

samma fenomen på olika sätt kan olika typer av risk- och skyddsfaktorer identifieras. Hessle (1991) 

menar att professionella gärna vill se ett samband mellan klientens problematik och dess orsak. 

Detta förklaras genom det perspektiv som den professionelle har på klienten. Genom att få en 

bredare bild på situationen och se samma fenomen ur olika perspektiv kan fler förklarande orsaker 

identifieras. Utifrån analysen av empirin syns det att många av socialsekreterarna upplever risk- 

och skyddsfaktorer ur flera olika perspektiv, vilket innebär att dessa socialsekreterare har en väl 

utvecklad förståelse för barnens problematik och psykiska hälsa. Detta hjälper dem att identifiera 

olika sorters risk- och skyddsfaktorer som kan påverka de ensamkommande barnens psykiska hälsa 

(Hessle, 1991). 

 

5.2 Behov 

I föreliggande avsnitt kommer först socialsekreterarnas upplevelser av vad ett behov är och vilka 

behov ensamkommande barn har att analyseras utifrån motivationsteorin samt utifrån 

förståelseteorin. Mot bakgrund av det kommer socialsekreterarnas upplevelser av barnens behov 

därefter att analyseras utifrån KASAM och förståelseteorin. 

 

Socialsekreterarnas upplevelse av vad som är behov hos de ensamkommande barnen är 

samstämmig. Samtliga respondenter upplever att dessa barn delar samma behov som alla andra 

barn, men att ensamkommande barn dessutom har ytterligare behov jämfört med andra barn. Detta 

grundar sig i det faktum att de är barn som befinner sig i ett nytt och främmande land utan sina 

föräldrar.  Detta stöds även av tidigare forskning som visar att ensamkommande barn utvecklar nya 

behov i samband med att de kommer ensamma till ett främmande land (Hopkins & Hill, 2010). En 

upplevelse av de behov som ensamkommande barn har beskrivs följande: 
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Alla ungdomar har ju behov. Men behoven hos ungdomarna är dels kopplat till att de är ensamkommande. 

Bristande socialt nätverk, otrygg bakgrund, vilket jag ändå är förvånad över hur lite det ofta märks på våra 

ungdomar. (…) Sedan finns det också många behov som är kopplat till att det är ungdomar, som är essentiellt 

för alla ungdomar. Vanlig tonårsångest och skoltrötthet (R6).  

Vidare beskriver socialsekreterarna att barnen har många olika behov som är viktiga att tillgodose, 

då de är sammankopplade med deras psykiska hälsa. Både R2 och R5 delar upplevelsen om att 

barnens behov och psykiska hälsa är nära sammankopplade. En upplevelse av vad ett behov är 

skildras genom följande citat:  

Ett behov är… att man har ett slags mål för att man ska ha en bra psykisk hälsa. Så behov är det stöd man 

behöver för att nå dit, till de målen. (…) När man mår bättre, så har man fått många av sina behov 

tillgodosedda (R5). 

Behov som socialsekreterarna upplever att de ensamkommande barnen har är bland annat det som 

lyfts fram följande citat, där R5 och R7 båda exemplifierar olika behov som de upplever att barnen 

har:  

Ja, men man ska ha en bra psykisk och fysisk hälsa, att man ska känna sig trygg, att man ska ha en daglig 

sysselsättning, att man ska börja lära sig för ökad självständighet. Att man ska ha ett socialt nätverk, bygga 

upp det, att man ska få stöd i att ta kontakt med sin familj om det är möjligt, sådana saker (R5). 

Att komma till en trygg familj, börja skolan, att man, som gemene man, har fritidsaktiviteter och trivs med 

vänner, ja det är det viktigaste tror jag (R7).   

Mot bakgrund av denna empiri går det att se att socialsekreterarna har ett brett perspektiv gällande 

ensamkommande barns behov, vilket visar på en yttre förståelse hos socialsekreterarna. Med hjälp 

av deras yttre förståelse för barnens behov kan de förstå hur behoven, ifall de blir tillgodosedda 

eller inte, påverkar barnens psykiska hälsa. Vidare kan socialsekreterarnas yttre förståelse hjälpa 

dem att tillgodose barnens behov och således värna om barnens psykiska hälsa och välmående. 

Utifrån sin yttre förståelse för gruppen kan socialsekreterarna identifiera de behov som är specifika 

för just den gruppen, vilket beskrivs i R6 ovanstående citat (jfr Hessle, 1991). Det R6 lyfter fram 

är att ensamkommande barn dels har behov för att de är ensamkommande, och dels har behov för 

att de är tonåringar, och detta kan vara bra att ha i åtanke i arbete med ensamkommande barns 

behov. En gemensam aspekt i ovanstående upplevelser som är viktig att lyfta fram är barnens behov 

av trygghet, som samtliga socialsekreterare upplever är ett centralt behov hos dessa barn. Därför är 

detta behov extra viktigt att belysa, då det är ett återkommande behov i empirin. Även tidigare 

forskning har visat att trygghet är ett centralt behov för ensamkommande barn (Eklund Wimelius 

et al., 2012).  

 

Utifrån Maslows (1987) motivationsteori är trygghet det andra mest grundläggande behovet och 

det enda som är mer grundläggande är de fysiska behoven, exempelvis mat och sömn. Trygghet är 

således det mest grundläggande behovet i denna studie, då studien har exkluderat fysiska behov. 

Att trygghet är så återkommande i empirin stärker ytterligare hur viktigt detta behov är för de 

ensamkommande barnen. Utifrån motivationsteorin innebär trygghet att en individ inte upplever 

rädsla eller oro och att individen har en struktur och ordning i livet. Detta uppnår individen bäst 

genom att leva i ett säkert samhälle utan oroligheter och där trygghet existerar (Maslow, 1987).  

Eftersom ensamkommande barn har levt utan trygghet under en längre tid, i till exempel en miljö 

där krig funnits, känner barnen ett stort behov av det. När de har lämnat den otrygga miljön känner 

de inte längre lika stort behov av fysisk trygghet. Tidigare forskning har visat att ensamkommande 

barn som nyligen har kommit till mottagarlandet vanligen känner sig fysiskt trygga för första 
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gången på länge, men däremot upplever en fortsatt känsla av psykisk otrygghet som resultat av 

separationen från sina föräldrar (Groark et al., 2011). Det är viktigt för barnens känsla av trygghet 

att de har stabilitet samt struktur och ordning (Maslow, 1987; Groark et al., 2011). Att barnen 

känner sig fysiskt trygga efter att de har anlänt till mottagarlandet, men fortfarande känner en 

psykisk otrygghet skildras i följande citat:  

Ett behov är ju att ha trygghet. Uppväxten och vägen till Sverige, där beskriver ungdomen själv att den aldrig 

känt sig trygg. Nu känner den sig trygg, men den är också orolig inför beslutet från migrationsverket. Så det 

gäller att kunna skapa en trygghet kring ungdomen och förbereda dem på beslut från migrationsverket. (…) 

Det kan vara en trygg situation på boendet, men framtiden är oviss (R6). 

Att trygghet är ett centralt behov upplever alla socialsekreterare som deltog i denna studie. För att 

få barnen att känna sig trygga upplever dessa socialsekreterare att det är viktigt att förse och omge 

dem med förutsättningar som får dem att känna sig trygga. Svensk forskning lyfter fram att rutiner 

och en förutsägbar vardag bidrar till att öka ett ensamkommande barns känsla av trygghet (Stretmo 

& Melander, 2013). Detta lyfter R6 fram, då det boende som barnen placeras i spelar stor roll i 

huruvida barnen känner sig trygga eller inte. Det är också viktigt att de ska känna förståelse för sin 

situation för att de ska kunna utveckla en känsla av trygghet:  

Man skapar trygghet genom att ha bra människor kring ungdomen. Att barnen har förståelse för situationen 

är en viktig sak, att man fattar vad som händer. Det händer mycket som de inte har en aning om, och de har 

ofta inte en helt sann föreställning om hur det är i Sverige, eller Europa, och vad man kan förvänta sig. Och 

då kanske det går emot varandra lite grann och då behöver man få information (R6). 

Att socialsekreterarna upplever att barnen har ett behov av förståelse för sin situation för att kunna 

känna en känsla av trygghet stämmer väl överens med KASAM. Detta innebär att barnen har ett 

behov av begriplighet för sin situation för att kunna utveckla en känsla av sammanhang. En annan 

komponent som utgör KASAM är att barnen känner hanterbarhet i sitt liv. R3 upplever att 

förutsägbarhet och stabilitet, vilket går att jämföra med KASAMs två komponenter förutsägbarhet 

och hanterbarhet, är viktiga komponenter för att ett ensamkommande barn ska kunna utveckla 

trygghet i sin vardag:  

Vad de behöver är ju trygghet, stabilitet, förutsägbarhet i vardagen för att kunna hantera det här (R3). 

Utifrån socialsekreterarnas upplevelser av barns behov är behovet av trygghet således nära kopplat 

till centrala komponenter inom KASAM. I enlighet med Hessles (1991) förståelseteori bygger 

professionella utövare sin inre förståelse utifrån olika teorier för att förstå sin klient och finna 

lösningar till klientens problematik. Detta syns även i denna studie, då socialsekreterarnas 

upplevelser kring ensamkommande barns behov av trygghet går att koppla till KASAM. Denna 

aspekt av behovet trygghet leder analysen vidare till barnens behov av känsla av sammanhang, där 

detta resonemang vidare analyseras. 

 

Sammanfattningsvis framgår det i början av detta analysavsnitt att socialsekreterarna upplever att 

de ensamkommande barnen har varierande behov utifrån många aspekter i deras liv, exempelvis 

daglig sysselsättning, socialt nätverk och skola. De har också ett behov av förståelse och stabilitet 

för att känna sig trygga. Det behov som dock framstår som det essentiella utifrån 

socialsekreterarnas upplevelser är barnens behov av trygghet, som utifrån Maslow (1987) är ett 

viktigt behov att få tillgodosett. Detta då studiens fenomenologiska grund bidrar till att identifiera 

likheter i socialsekreterarnas upplevelser. Detta skapar en helhetsbild av fenomenet och på så sätt 

kan essensen i deras upplevelser av ensamkommande barns behov finnas. 
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5.2.1 Ensamkommande barns Känsla Av Sammanhang 

Som tidigare nämnts upplever några av socialsekreterarna att behov är nära kopplat till barns 

möjligheter till psykiskt välmående. Ytterligare en upplevelse av detta skildras i följande citat: 

Jag skulle väl säga någonting som behöver finnas för att man ska må bra och kunna utvecklas (R2). 

En del av socialsekreterarna upplever att behov har en inverkan på barns psykiska hälsa och därför 

är det viktigt att förstå vad som utgör en god hälsa. Då KASAM har en salutogen utgångspunkt, 

det vill säga vad som får individen att bibehålla en god hälsa, är KASAM en central teori för att 

förstå vilka behov ensamkommande barn behöver få tillgodosedda för att må bra. En av 

komponenterna i KASAM är att individen har en känsla av begriplighet. Det innebär som tidigare 

nämnts att individen upplever att denne har en förståelse för sin omgivning och händelserna som 

sker i den, samt att det som sker är någorlunda förutsägbart (Antonovsky, 2005). Förståelse och 

förutsägbarhet skapas hos barnen genom att de har tydliga rutiner och stabilitet i sin vardag: 

(…) Det man brukar säga är liksom trygghet, lugn, stabilitet, rutiner. Oftast är det vad som gör att vardagen 

blir hanterbar (R3). 

På detta sätt kan socialsekreterarna hjälpa till att skapa en känsla av trygghet hos barnen när de ges 

en ökad förståelse och kan förutse vad som ska hända. För att skapa ytterligare begriplighet hos de 

ensamkommande barnen upplever R3, R4 och R7 att det är viktigt för dem att förklara för barnen 

vad deras roll i barnens liv är och på vilket sätt de kan hjälpa barnen. Socialsekreterarna delar 

upplevelsen att barnens förståelse och begripbarhet skapas genom förklaring: 

Ibland kan jag känna att de är otrygga i att förstå vem jag är. Många möten blir att man får förklara att jag 

kommer från socialtjänsten, jag är din handläggare, jag har sekretess gentemot migrationsverket, jag är 

ansvarig för att du har det så bra som möjligt och att du har ett boende som fungerar för dig (R7). 

R3 utvecklar ovanstående upplevelse i följande citat, genom att betona vikten av att även förklara 

vilka rättigheter barnen har och vilket ansvar som ligger hos vilken myndighet och övriga aktörer: 

Sen tror jag att det påverkar väldigt mycket också att de förstår sitt sammanhang. Jag tycker att det är så 

viktigt att förklara och att barnet förstår vilka alla är och vad de har för roll, vad de har för uppdrag. (…) En 

stor del av mitt arbete tycker jag är att informera om rättigheter (R3). 

En annan upplevelse som både R2, R3 och R6 delar är att det är av relevans för de ensamkommande 

barnen att de får en förståelse för det svenska samhället, och att det kan ge ett ökat förtroende hos 

barnen för de svenska myndigheterna: 

Sen tänker jag också att man får prata samhällsutbildning, så ungdomarna får en förståelse för hur samhället 

här fungerar för att skapa mer förtroende för myndighetspersoner, poliser och så (R2). 

Ovan nämnda socialsekreterare upplever att barnen har behov av att få sitt omgivande sammanhang 

förklarat för sig för att må bra. Att det är viktigt att göra sammanhanget begripbart för barnen är 

någonting som flera av socialsekreterarna i studien upplever. Utifrån KASAM bidrar detta till att 

individen upplever omgivningen som strukturerad och ordnad, vilket i sin tur ger en ökad känsla 

av förutsägbarhet från sin omgivning. Att känna hög förutsägbarhet inför framtiden bidrar till en 

ökad känsla av att kunna möta eventuella motgångar då individen har kunnat förbereda sig för dem 

(Antonovsky, 2005). När ett ensamkommande barn kommer till mottagarlandet utan sin familj har 

denne en låg känsla av begriplighet, vilket är en stressfaktor som barnet upplever dagligen (Hessle, 

2009). Stressfaktorer som barnen upplever i nutid påverkar deras psykiska hälsa i större 
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utsträckning än de tidigare erfarenheter som barnen redan genomlevt (Groark et al., 2011). Vidare 

visar både svensk och internationell forskning att bristande förståelse skapar en stor stress hos 

ensamkommande barn. De har då behov av att få insyn i asylprocessen och i sina rättigheter, samt 

förståelse hur svenska myndigheter arbetar med barnets ärende. Slutligen har barnen ett behov av 

att få information och vägledning i det svenska samhället för att få förståelse för det (Hessle, 2009; 

Hopkins & Hill, 2010, s. 405, 54). 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning samt i studiens empiri framkommer att socialsekreterare 

upplever att ensamkommande barn har behov av förståelse för och begriplighet av sin omgivning. 

Att socialsekreterarna upplever att det är viktigt att skapa begriplighet för dem bidrar till att barnen 

får hjälp i att förstå sin nya omgivning och på så sätt hjälp i att hantera eventuella motgångar. Ett 

ensamkommande barns hanterbarhet bygger på de resurser som barnet upplever sig ha, dels i sin 

omgivning som barnet har tillit till men även inom sig själv. Dessa resurser som leder till 

hanterbarhet kan exempelvis vara vänner och religion som kan ge hjälp och stöd i barnens vardag 

(Antonovsky, 2005). Även tidigare forskning har lyft fram de positiva effekterna som finns när 

barn kan få stöd av och känna tillhörighet i en religion och dess samlingslokal (Carlson et al., 2012). 

R4 upplever att relationen till socialsekreteraren är viktig för barnen, men att det främst är de 

resurser som barnen har nära i sin vardag som är viktigast och hjälper dem att må bra: 

Så för mig är relationen viktig, sen så tror jag att den är viktig för mina klienter också, men det viktigaste är 

ju de som de har nära i vardagen, tror jag i alla fall (R4). 

R5 upplever också att relationerna är viktiga för barnens psykiska hälsa. I följande citat lyfter R5 

sin upplevelse av att ensamkommande barn saknar ett sammanhang när de först kommer till 

Sverige, men att detta förbättras i samband med att barnen får stadga sig och skapa relationer till 

människor i sin omgivning: 

Vuxna som har behandlat dem dåligt på vägen och man kommer med det och man vet ingenting och de har 

en låg känsla av sammanhang. Och sen så går tiden, man hinner bygga lite relationer, man går i skolan och 

så där, då förbättras det generellt (R5). 

Citatet ovan skildrar upplevelsen av att barnen mår bättre när de har fått börja skolan och bygga 

relationer, och på så sätt skapat ett sammanhang till sin omgivning. Även tidigare svensk forskning 

har visat att ensamkommande barn har ett behov av att känna samhörighet med sin omgivning 

(Eklund Wimelius et al., 2012). Vidare lyfter internationell forskning fram att barn ofta känner 

förvirring i samband med sin ankomst i det nya landet. Det kan då underlätta för barnen att få hjälp 

med att upprätta mål för att kunna fokusera på framtiden istället för det som varit (Hopkins & Hill, 

2010). Detta upplever även R6 och beskriver att det finns många saker som socialsekreteraren kan 

göra för att hjälpa barnen att stärka sin känsla av hanterbarhet. Ett av dessa sätt är att hjälpa dem 

att formulera realistiska mål i vardagen: 

Ja men, lyssna på ungdomen, formulera mål utifrån vad ungdomen vill och se till att de är realistiska, alltså. 

Och hela tiden fråga sig vad du kan göra, vad andra kan göra för att nå de här målen. Vad finns det för hinder? 

Jobba målorienterat och vad fungerar och satsa på det (R6).   

Citatet ovan förstås som att den socialsekreteraren upplever att realistiska mål hjälper barnen att 

hantera sin nuvarande situation genom att fokusera på framtiden, i enighet med Antonovskys 

(2005) definition av vad hanterbarhet är. Antonovsky (2005) menar att individer med hög känsla 

av hanterbarhet inte fokuserar på det negativa som har hänt utan istället har förmåga att hantera det 

och gå vidare. Utifrån R6 upplevelse om att formulera mål utifrån vad ungdomen vill kan det 
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generera en känsla av personlig utveckling. Internationell forskning visar att om det 

ensamkommande barnet kan känna att de har möjlighet till personlig utveckling i det nya landet 

hjälper det dem att utveckla en känsla av meningsfullhet (Groark et al., 2011). Det leder analysen 

vidare till nästa komponent. 

 

Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet. När en individ har en hög känsla 

av meningsfullhet känner individen sig engagerad och motiverad, samt ser problem som 

utmaningar värda att lägga energi på (Antonovsky, 2005). R6 beskriver denna komponent i 

följande citat genom att belysa hur de ensamkommande barnens inställning gällande deras 

bakgrund och nuvarande situation påverkar deras känsla av meningsfullhet: 

Alltså, hur bra man är på att hantera sitt mående och sina förutsättningar. Vissa resonerar att fast man har 

varit med om mycket, eller att allting inte går jättebra så tänker man ändå positivt och försöker satsa, och 

andra kanske ser det som inte fungerar (R6). 

Här tolkas det som att socialsekreteraren upplever att en känsla för meningsfullhet är när barnen, 

oavsett förutsättningar, har en inställning att bemöta problemen med motivation och vill fokusera 

på det som är bra istället för att låta sig förhindras av det förflutna. Enligt Antonovsky (2005) är 

detta en viktig del i komponenten meningsfullhet. När en individ har gått igenom svårigheter i livet 

innebär meningsfullhet att kunna finna mening i andra saker trots de svårigheter som varit. Att 

kunna se på dem ur ett perspektiv där de utgör en betydelse gör det lättare för individen att hantera 

dem (Antonovsky, 2005). R5 upplever att trots den nutida ovissheten kring asylprocessen är det 

viktigt att finna meningsfullhet i vardagssituationer. Detta förklaras i följande citat om upplevelsen 

av att många av de ensamkommande barnen har ett fokus på det positiva i deras liv och engagerar 

sig i det: 

Jag tänker att många har inställningen att de inte vet vad som ska hända, de vet inte hur lång tid den här 

asylprocessen kommer att ta, om de kommer att få stanna men de försöker att inte tänka på det så mycket 

utan fokuserar på annat (R5).  

Svensk forskning har visat att ett barns förmåga att hantera svårigheter i livet skyddar dem mot att 

utveckla psykisk ohälsa (Eklund Wimelius et al., 2012). Vidare har internationell forskning visat 

att vänskapsrelationer och sociala aktiviteter spelar stor roll i de ensamkommande barnens känsla 

av meningsfullhet, då det hjälper dem att fokusera på nuet istället för det förflutna. Det är därför 

viktigt att barnen får stöd av vuxna i dess närhet att utveckla relationer till jämnåriga och delta i 

sociala aktiviteter (Groark et al., 2011; Hopkins & Hill, 2010). Utifrån Maslows (1987) 

motivationsteori går detta att koppla till behovet av gemenskap. Komponenten meningsfullhet 

kommer också till uttryck i empirin när en socialsekreterare beskriver de ensamkommande barnens 

bristande motivation i samband med avslag på asylansökan: 

Det kan vara svårt för en ungdom som inte har uppehållstillstånd att vara motiverad om man inte får stanna i 

Sverige (…) Vad ska man kunna kungar för om man inte får stanna i Sverige? Där jobbar man med uthållighet 

och tålamod, lite envishet och att just hitta någonting annat att göra (R6).  

Ovanstående citat tolkas utifrån KASAM som att de ensamkommande barnen har svårigheter i att 

finna meningsfullhet i sin vardag efter att de har fått avslag på sin asylansökan. Det blir svårt för 

barnen att lära sig saker som de inte finner något långsiktigt värde för. R6 menar då att 

socialsekreterare får arbeta konstruktivt för att finna en daglig sysselsättning för barnen som de 

finner mening i. Utifrån KASAM går det att se att R6 arbetar för att hjälpa barnen att skapa en 

känsla av meningsfullhet i sitt sammanhang, trots avslag på sin asylansökan (Antonovsky, 2005).   
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Mot bakgrund av ovanstående analys av de tre komponenterna går det att se att socialsekreterarna 

har olika perspektiv när det kommer till ensamkommande barns känsla av sammanhang. Enligt 

Hessle (1991) är det viktigt att ha förmåga att kunna se på samma fenomen ur olika perspektiv för 

att kunna vidga sin verklighetsuppfattning. Utifrån ovanstående har det framkommit att 

socialsekreterarna kan ha olika perspektiv inom samma komponent i KASAM. För att återkoppla 

till tidigare förda resonemang under behovsavsnittet, bygger socialsekreterare sin förståelse för 

sina klienter på teorier, i detta fall KASAM, vilket går väl ihop med Hessles (1991) teori om inre 

förståelse. Många socialsekreterare i denna studie lyfter fram sina upplevelser av att de 

ensamkommande barnen är i behov av att få hjälp att förstå sin omgivning, att ha en stöttande social 

omgivning för att underlätta hanterande av svåra situationer, samt att kunna fokusera på det positiva 

i nuet och finna meningsfullhet i sin situation. Genom att hjälpa barnen med detta upplever 

socialsekreterarna att barnen kan öka sin känsla av sammanhang, vilket bidrar till ett bättre psykiskt 

mående. På detta sätt går det att se tydliga drag av KASAM i socialsekreterarnas upplevelser. 

Tidigare forskning visar att genom att få olika samhällsaspekter förklarade för sig minskar känslan 

av maktlöshet hos de ensamkommande barnen, vilket ger dem en förståelse för sitt nya 

sammanhang (Stretmo & Melander, 2013). Genom att socialsekreterarna hjälper barnen att få en 

ökad känsla av sammanhang ökar möjligheten att deras behov tillgodoses, och att deras psykiska 

hälsa på så sätt gynnas (Groark et al., 2011). 

 

Sammanfattningsvis är dessa tre komponenter inom KASAM nära kopplade till varandra och det 

är viktigt att det finns en balans mellan dessa för att kunna uppnå en optimal känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). Av analysen framgår att samtliga komponenter av KASAM har identifierats 

i flera av socialsekreterarnas upplevelser av vilka behov ett ensamkommande barn har för att 

utveckla ett psykiskt välmående. Rörande socialsekreterarnas upplevelser av dessa barns känsla av 

begriplighet identifierades två aspekter i empirin. Den första aspekten är barnens behov av stabilitet 

och rutiner för att få en känsla av förståelse och trygghet. Den andra aspekten är barnens behov av 

att få det svenska samhället och dess myndigheter förklarade för sig, vilket ger barnen en känsla 

av trygghet och förutsägbarhet. Dessa två aspekter hjälper de ensamkommande barnen att förstå 

sitt nya sammanhang. Utifrån empirin rörande socialsekreterares upplevelser av barnens känsla av 

hanterbarhet finns även här två olika aspekter. Dessa handlar båda om socialsekreterarnas 

upplevelser av vad de kan hjälpa barnen med i att utveckla en känsla av hanterbarhet. Den första 

aspekten handlar om att barnen har ett behov av nära, stöttande relationer som resurser i sin vardag 

för att kunna hantera svårigheter. I tidigare forskning identifierades även religionens roll som en 

stöttande resurs för ensamkommande barn (Carlson et al., 2012), men detta är inte något som har 

framkommit i studiens empiri. Den andra aspekten är vikten av realistiska mål för att hjälpa barnen 

att fokusera på det positiva i deras nuvarande situation. Utifrån studiens empiri om 

socialsekreterarnas upplevelser av barnens känsla av meningsfullhet kunde inga tydliga aspekter 

urskiljas. Socialsekreterarna lyfte fram sina upplevelser rörande barnens inställning och förmågor 

att bortse från sina tidigare erfarenheter, vilka spelar en stor roll för att de ska kunna känna 

meningsfullhet. Vidare lyfte flera socialsekreterare fram att många ensamkommande barn är 

duktiga på att fokusera på nuet, vilket hjälper dem att finna meningsfullhet i sitt nuvarande 

sammanhang. Till skillnad från tidigare komponenter i KASAM var det enbart i denna komponent 

som empirin inte hade samma fokus på hur socialsekreterarna kan arbeta för att hjälpa barnen att 

utveckla sin känsla av sammanhang. Inom känsla av meningsfullhet var det endast R6 som 

uttryckte vad en professionell kan göra för att hjälpa barnen att öka känslan av meningsfullhet.  
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5.3 Tystnad 

Föreliggande avsnitt är det sista avsnittet i analysen och lyfter fram socialsekreterarnas upplevelser 

av tystnad hos ensamkommande barn. Detta är något som framkom tydligare än väntat i empirin 

och har visat sig ha många bakomliggande orsaker utifrån socialsekreterarnas upplevelser. Här 

kommer socialsekreterares upplevelser av tystnad hos ensamkommande barn att analyseras utifrån 

Hessles (1991) perspektivteori och förståelseteori.  

 

Samtliga socialsekreterare i studien upplever en tystnad hos ensamkommande barn. Tidigare 

forskning har visat att ensamkommande barn kan vara tysta och inte berätta saker om sitt förflutna 

för sin socialsekreterare (Raghallaigh & Gilligan, 2010). Tystnaden kan bli problematisk när 

barnen inte kan eller vill svara på frågor som är viktiga för socialsekreteraren att få svar på för att 

kunna bedöma barnets psykiska hälsa och behov (jfr Kohli, 2006a). Detta komplicerar i sin tur 

socialsekreterarnas arbete jml SoL 5:1 och begränsar deras möjligheter att skapa förutsättningar 

för en gynnsam utveckling hos barnet. För att socialsekreterarna ska kunna ha det yttersta ansvaret 

för de ensamkommande barnen jml SoL 2:1 krävs det att barnen har utvecklat ett förtroende och 

har en trygg relation till sin socialsekreterare (jfr Stretmo & Melander, 2013). Att dessa barn är 

tysta kan bero på många bakomliggande orsaker och kan förstås ur olika perspektiv (Raghallaigh 

& Gilligan, 2010). I denna studies empiri har flera olika perspektiv identifierats och det går att se 

att socialsekreterarna upplever de bakomliggande orsakerna till ensamkommande barns tystnad 

olika. Vidare identifieras socialsekreterarnas upplevelser av på vilka sätt det går att arbeta med 

barnens tystnad ur olika perspektiv. Med andra ord uttrycker socialsekreterarna olika förståelse för 

varför barnen tillämpar tystnad gentemot dem. Dessa perspektiv kommer att analyseras utifrån 

Hessles (1991) perspektivteori. 

  

5.3.1 Tidsperspektiv 

Det första perspektivet på ensamkommande barns tystnad som finns bland socialsekreterarna i 

studien är att orsaken till barnens tystnad finns i deras förflutna (jfr Hessle, 1991). Inom 

perspektivet finns olika förklaringar till denna typ av tystnad. Den första förklaringen är att barnens 

tidigare upplevelser är för svåra för barnen att prata om: 

Sen kan det ju vara att det är känsliga saker, och pratar man om det så blir det jobbigt naturligtvis (R7). 

Citatet skildrar upplevelsen av att de ensamkommande barnen hellre undviker att prata om svåra 

saker. Tidigare forskning har samtidigt visat att barnets tystnad beror på att det är en för stor psykisk 

påfrestning, och att barnet således tränger undan traumatiska minnen istället för att prata om dem 

(Kohli, 2006b; Raghallaigh & Gilligan, 2010). En annan upplevelse av detta skildras i följande 

citat: 

Många av barnen vill inte göra personalen ledsna med hur de mår. Då får man förklara att de vuxna som finns 

orkar lyssna, har hört det förut och kan stärka barnen i svårigheter (R5).  

Den ovanstående upplevelsen stämmer inte överens med den tidigare forskningen, utan R5 delar 

R7 upplevelse av att tystnaden beror på att barnen tycker att det är svårt att prata om sina 

erfarenheter. Dock tillägger R5 att tystnaden också kan bero på att de ensamkommande barnen är 

rädda för att göra de vuxna ledsna med sina historier. En lösning för detta upplevs vara att förklara 

för barnen att de vuxna finns där för dem. Detta lyfts även fram i tidigare svensk forskning, där det 

framgår att ensamkommande barn ofta tillämpar tystnad i rädsla för att göra vuxna ledsna på grund 

av sina erfarenheter (Stretmo & Melander, 2013). En annan upplevelse bland socialsekreterarna ur 
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detta perspektiv är att tystnaden har med barnens uppväxt och familjekultur att göra. Om barnen 

inte har pratat om sina problem inom familjen är det svårt för dem att prata om problem och känslor: 

Många gånger är det så att de inte pratade med sina föräldrar om hur de mådde och man redde sig själv. Då 

kan det vara svårt nu att prata om vad man känner och vad man oroar sig över, när man inte har den 

erfarenheten (R5).  

En annan aspekt av tystnaden är R2 och R3 upplevelse kring att det är kulturen i landet som barnen 

kommer från som ligger till grund för tystnaden. R2 beskriver att man pratar om problem på olika 

sätt i olika kulturer, och att det också kan finnas en misstro gentemot myndigheter där barnen 

kommer ifrån: 

Men sen kan det handla mycket om kultur och att man inte berättar om något är fel i många kulturer. Utan 

det som har hänt och hur man mår är en familjesak och inget som man tar upp med andra människor. Och 

utifrån de erfarenheter man har med myndighetspersoner och poliser, så kanske de inte har det förtroendet 

som vi skulle behöva för att få en bra utredning (R2). 

Att tystnad hos ensamkommande barn kan vara kulturellt betingad är något som även har visats i 

tidigare forskning. Tidigare forskning stärker resonemanget om att man pratar om problem och 

känslor olika i olika kulturer, men även att en misstro gentemot myndigheter förekommer i olika 

kulturer och kan göra att ensamkommande barn inte litar på sin socialarbetare eller annan 

myndighetspersonal (Raghallaigh & Gilligan, 2010). R3, R5 och R7 upplever att det går att bryta 

barnens tystnad, och R5 beskriver att det finns sätt att arbeta runt tystnaden: 

Att redan från början förklara gång på gång att jag är van att höra svåra saker, då kanske det kommer någon 

gång. Att säga ’det kan vara jättesvårt att lita på myndighetspersoner och att man kan ha jättedåliga 

erfarenheter kring det, men jag hoppas att du så småningom ska känna ett förtroende för mig’ (R5).  

Utifrån ovanstående upplever socialsekreteraren att genom att normalisera barnens oro och misstro 

gentemot myndigheter kan barnen känna sig mindre tvunget att berätta saker. Det kan tänkas att 

när denna socialsekreterare visar acceptans för barnens känslor visas även förståelse för att det kan 

vara jobbigt för barnen. Tidigare forskning har visat att när en myndighetsperson visar att de 

genuint bryr sig om det ensamkommande barnet känner det sig mindre misstänksamt gentemot 

myndighetspersonen, och ett förtroende kan utvecklas (Kohli, 2006a). Den professionelle har olika 

perspektiv på klientens problem, då vuxnas förklarar verkligheten genom att hitta samband mellan 

orsak och problematik (Hessle, 1991). Enligt ovanstående har flera socialsekreterare ett 

tidsperspektiv för att förklara orsakssambandet mellan de ensamkommande barnen och deras 

tystnad. Socialsekreterarna har uppgett olika perspektiv på vad i barnens bakgrund som ligger till 

grund för tystnaden. Detta kan bero på att de har olika inre förståelse för sina klienter, då den inre 

förståelsen påverkar hur den professionelle sätter sig in i klientens situation (Hessle, 1991). Utifrån 

detta tolkas ovanstående empiri som att socialsekreterarna förstår barnens tystnad utifrån olika 

aspekter i barnens bakgrund, och använder det för att förklara deras tystnad.  

 

5.3.2 Rumsperspektiv 

Det andra perspektivet på ensamkommande barns tystnad som finns bland socialsekreterarna i 

studien är att orsaken till barnens tystnad finns i deras nuvarande miljö och situation (jfr Hessle, 

1991). Tidigare forskning har visat att ensamkommande barns tystnad kan bero på en känsla av 

osäkerhet i den nuvarande situationen men även oro inför framtiden (Kohli, 2006b). Det går att 

identifiera olika förklaringar till tystnaden som socialsekreterarna upplever i detta perspektiv. En 

av förklaringarna är att socialsekreterarna upplever att det finns en rädsla hos de ensamkommande 
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barnen. Denna rädsla grundar sig i ovissheten kring hur deras asylansökan påverkas av att de 

berättar saker för myndighetspersoner: 

Många är så rädda för vad de ska säga till migrationsverket och till oss. Och vad kan man säga till vem (R3). 

R1 och R6 upplever också att dessa barn är oroliga för att prata med myndighetspersoner. Dock 

menar R1 att en del av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige har fått en historia 

med sig hemifrån som de ska berätta för myndigheterna för att öka deras chans att få stanna. 

Tidigare forskning visar att ensamkommande barn ibland ljuger för myndighetspersoner då de är 

rädda för att sanningen inte är tillräcklig för att få stanna i mottagarlandet (Kohli, 2006b). R1 lyfter 

fram problematiken med att börja vistelsen i landet med att ljuga för myndighetspersoner, samt att 

barnen blir tyst på grund av rädsla att försäga sig:  

Att börja med att ljuga för myndighetspersoner. (…) Det kan kännas som ett förhör då, speciellt om man sitter 

i sådana här rum och det kanske är en tolk och medhandläggare och socialsekreterare med. Hur försiktig 

socialsekreterarna än är så är inte upplägget det bästa, och det gör att ungdomen kan bli väldigt tyst (R1).  

En annan socialsekreterare upplever att det kan hjälpa barnen att förklara för dem att socialtjänsten 

och migrationsverket inte är samma myndighet, och att socialsekreteraren inte kan påverka barnets 

asylansökan: 

Många kan känna att det kan vara svårt att prata. Inte nödvändigtvis att de har något att dölja, men jag upplever 

att det i början kan vara svårt. Det tar några samtal innan barnet förstår vad min roll är och att vi inte pratar 

med varandra, migrationsverket och jag (R3). 

En annan förklaring till barnens tystnad inom rumsperspektivet är att tystnaden inte måste ha att 

göra med att de är ensamkommande, utan beror på att de är tonåringar: 

Men jag tror att det är lite åldersadekvat faktiskt att man inte börjar prata inför fem vuxna där alla är tysta och 

sitter och tittar på en. Det är inte så konstigt egentligen att en fjortonåring inte bara börjar prata med sin 

socialsekreterare om vad som helst (R3). 

Tidigare forskning har visat att det är normalt för ungdomar att hålla hemligheter från vuxna, och 

att detta är en del av att växa upp (Raghallaigh & Gilligan, 2010). Vidare har tidigare forskning 

visat att tystnad är ett sätt att hantera den nya livssituationen för de ensamkommande barnen. När 

barnen har utvecklat en trygghet i sin nya omgivning är det vanligt att barnen är mer bekväma att 

öppna upp sig och berätta saker för sin omgivning (Kohli, 2006b). Att ensamkommande barn 

använder tystnad som ett sätt att hantera den nya situationen är någonting som kan förstås ur 

följande citat: 

En del vill berätta om sig själva och en del inte (…) Med tiden när man har träffat ungdomen börjar de förstå 

att det här är vår relation och den bygger bara på att det ska bli så bra som möjligt i det här hemmet. Då brukar 

det bli lättare att få information (R7).  

Citatet ovan kan förstås som att barnens tystnad kan vara individuell och ungdomen berättar mer 

med tiden när en relation utvecklas. R3 beskriver sin upplevelse av hur det går att arbeta med barns 

tystnad i början, och hur samtalen och frågorna kan anpassas utifrån relationen till barnet: 

Det är inte lätt att börja med öppna frågor. Man brukar kunna hoppa de tyngre delarna i utredningen och börja 

med de lättare delarna. Man börjar första samtalet med att förklara och sen kan man börja prata om skola. 

Man behöver inte gå in på familjebakgrund och flykten det första man gör. Det är jättesvårt att prata om (R3).  
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Mot bakgrund av ovanstående går det att se att socialsekreterarna förstår de ensamkommande 

barnens tystnad utifrån ett rumsperspektiv. Det går här att se att det finns olika förklaringar till 

barnens tystnad. En av upplevelserna till de bakomliggande orsakerna för tystnaden är rädsla för 

myndigheter och asylprocessen. Både tidigare forskning (Kohli, 2006b) och empirin visar att 

ensamkommande barn ljuger för myndighetspersoner vilket grundar sig i att det ofta finns en rädsla 

hos dem för att bli utvisade. Detta leder till att de tillämpar tystnad för att inte råka försäga sig. 

Genom sin yttre förståelse måste socialsekreteraren kommunicera med det ensamkommande barnet 

och förklara sin roll, och att socialtjänsten inte pratar med migrationsverket om barnets 

asylansökan. Att socialsekreterare upplever att det är viktigt att förklara skillnaden mellan 

socialtjänsten och migrationsverket för barnen tyder på att socialsekreterarna har mottagit och 

tolkat den icke-verbala kommunikationen som barnen har förmedlat (Hessle, 1991). 

 

5.3.3 Relationsperspektiv 

Det sista perspektivet i Hessles (1991) perspektivteori är relationsperspektivet, och har fokus på att 

det är barnens relationer som ligger till grund för problematiken, i detta fall tystnaden. I denna 

studie framgår det att socialsekreterare upplever att relationen till de ensamkommande barnen är 

avgörande och att tystnaden försvinner i samband med att relationen mellan dem utvecklas. Detta 

är något som både R2 och R5 upplever, och en upplevelse av detta skildras följande: 

Relationen är avgörande för att man ska kunna göra ett bra arbete. Förtroendet är viktigt från både min och 

ungdomens sida. Finns en relation kan man kanske komma lite djupare än det de faktiskt säger. Det är svårt 

för dem att öppna sig, vilket är fullt förståeligt. Det är inte alla som bara berättar om alla sina känslor och 

hela sitt liv för någon som man inte har träffat förut (R2).  

Flera socialsekreterare upplever att det är viktigt att ha tålamod och respektera att barnen inte vill 

prata eller berätta allt för dem, och på så sätt arbeta med de ensamkommande barnens tystnad. 

Vidare upplever R4 att detta beror på att det tar lång tid att bygga upp ett förtroende: 

När barnet inte vill säga så mycket är det bara för mig att respektera. Jag kan inte tvinga någon att berätta 

svåra saker för mig utan det krävs tid att bygga upp ett förtroende och att ha en relation (R4).  

R6 delar ovanstående upplevelse av att relationen har betydelse för barnens tystnad. I samband 

med att relationen utvecklas växer barnens förtroende för socialsekreteraren och barnen känner sig 

mer bekväma med att delge sig av sin historia:  

Det har vi ju flera år på oss sen och då kan det komma fram saker efter en lång tid där de berättar något som 

förklarar mycket om hur ungdomen mår, eller hur den tänker (R6).  

Det kan således ofta ta lång tid innan de ensamkommande barnen vill prata om varför de lämnade 

sitt hemland. Det är därför viktigt att socialsekreteraren väntar på att barnet är redo att prata, och 

när barnet väl gör det är det viktigt att lyssna på berättelsen och det barnet beskriver. Även tidigare 

forskning har visat att socialsekreterare har upplevelsen att det är av relevans att skapa en relation 

till barnen för att de ska vilja be socialsekreterarna om hjälp. Vidare visar forskning att 

ensamkommande barns förtroende för sin socialsekreterare är avgörande för att de ska våga berätta 

om sin historia, sina problem och sina behov (Stretmo & Melander, 2013). Detta är en upplevelse 

som R4 delar, vilket framkommer i ovanstående citat. Att R4 vidare upplever att det är viktigt att 

respektera barnens tystnad är något som också stämmer överens med tidigare forskning. Där har 

det visats att det är bättre att vänta på att barnen är redo att berätta om sin bakgrund och sina 

upplevelser än att försöka prata med barnen innan de känner att de vill (Kohli, 2006a). Hessle 

(1991) menar dock att det finns begränsade möjligheter till en nära relation mellan en professionell 
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och dennes klient. Detta eftersom klienten har förväntningar på att motta hjälp från den 

professionelle, vilket gör att relationen inte byggs på en jämlik bas. Detta påverkar den inre 

förståelsen då den professionelle inte får en full förståelse för klienten. Denna inre förståelse 

grundar sig på socialsekreterarens och det ensamkommande barnets förmåga att etablera en relation 

till varandra (jfr Hessle, 1991). 

 

Att relationen mellan socialsekreterare och ensamkommande barn är ojämlik innebär att 

socialsekreterarens inre förståelse är beroende av hur väl barnet berättar om sin problematik för 

dem (jfr Hessle, 1991). Om barnen väljer att vara tysta hindrar det socialsekreterarens möjlighet 

att utveckla en inre förståelse. Genom att socialsekreteraren utvecklar en förståelse för barnens 

problematik ökar socialsekreterarens yttre förståelse. Detta eftersom  den yttre förståelsen baserar 

sig på socialsekreterarnas förmåga att motta och tolka det som sägs genom, som tidigare nämnts, 

verbal samt icke-verbal kommunikation (jfr Hessle, 1991). I tidigare forskning beskrivs det även 

att det kan uppstå en ömsesidig tystnad mellan socialsekreteraren och det ensamkommande barnet 

när barnet är tyst och socialsekreteraren inte vågar fråga saker av rädsla för att påminna om 

traumatiska eller smärtsamma minnen (Stretmo & Melander, 2013). Om socialsekreteraren saknar 

yttre förståelse och således misslyckas med att förmedla att denne har tolkat och förstått det som 

det ensamkommande barnet har förmedlat kan det då uppstå en ömsesidig tystnad (Hessle, 1991; 

Stretmo & Melander, 2013). I detta underlättar en etablerad relation förståelsen för varandra, vilket 

även R2 upplever i ovanstående citat. Det blir lättare för socialsekreteraren att läsa av barnets icke-

verbala kommunikation, exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vad barnen väljer att berätta 

för socialsekreteraren är beroende av relationen och tilliten till socialsekreteraren. Detta stöds även 

av forskning om ensamkommande barns relation till socialarbetaren, som visar att förståelsen för 

barnens bakgrund och känslor blir djupare i samband med att relationen mellan socialarbetare och 

barn blir djupare och när en ömsesidig tillit har kunnat utvecklas (Kohli, 2006a). 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att socialsekreterarna har olika sätt att se på ensamkommande 

barns tystnad. Socialsekreterarna upplevde att tystnaden bland annat kunde bero på svårigheter att 

prata om tidigare upplevelser, kulturella skillnader, misstro mot myndigheter och ovisshet kring 

asylprocessen, åldersadekvat för barnen, individuella skillnader och relationen till 

socialsekreteraren. Att orsaksförklaringarna för tystnaden skiljer sig åt inom perspektiven visar att 

socialsekreterarna har olika yttre förståelse för de ensamkommande barnens tystnad (Hessle, 1991). 

Eftersom det är tystnad som i detta fall utgör problemet i arbetet med klienten påverkar det den 

yttre förståelsen hos socialsekreterarna då kommunikationen inte blir ömsesidig. Det blir istället 

någonting som liknar en monolog som socialsekreteraren för vid utredning av barnets behov och 

dess psykiska hälsa.  

 

6 Slutdiskussion 

Av föregående analysavsnitt framkommer att socialsekreterarna har olika perspektiv på 

bakomliggande orsaker för barnens psykiska hälsa, samt tystnaden hos barnen. Socialsekreterarna 

har olika orsaksförklaringar beroende på vilket perspektiv de har. Det har även framkommit att 

socialsekreterarna har olika inre- och yttre förståelse beroende på vilken aspekt som har 

analyserats. Vidare framkommer det i analysen att socialsekreterare har liknande upplevelser av 

vad behov innebär och vilka behov ensamkommande barn har. Bland socialsekreterarnas 

upplevelser är trygghet ett förekommande behov. Fortsatt kan socialsekreterarnas upplevelser av 
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de behov som barnen har kopplas till de tre komponenterna inom KASAM. För att tydliggöra och 

strukturera diskussionen av analysens resultat har den delats in efter studiens tre frågeställningar.  

 

6.1 Hur kan socialsekreterarnas upplevelser av ensamkommande barns psykiska hälsa 

och behov förstås? 

I denna studies utformning valdes områdena psykisk hälsa och behov utan bakomliggande tanke 

på att dessa två komponenter skulle ha en påtaglig koppling till varandra. När intervjuerna 

genomfördes och bearbetades framkom det dock att dessa två var närmare sammankopplade och 

påverkar varandra i större utsträckning än vad som antogs i den inledande fasen av studiens 

genomförande. Det framkommer att socialsekreterarna upplever att de ensamkommande barnens 

psykiska hälsa i hög grad påverkas av huruvida deras behov blir tillgodosedda eller inte. På samma 

sätt har barnen olika behov beroende på vilken psykisk hälsa de har. Utöver de behov som alla barn 

har, kan ensamkommande barn ha särskilda behov till följd av att de är just ensamkommande med 

allt vad det innebär (Hopkins & Hill, 2010). De har separerats från sina föräldrar och genomlevt 

traumatiska händelser, men även kommit till ett främmande land vilket skapar en stress hos barnen 

(Eklund Wimelius et al., 2012). I empirin framkommer det att det finns svårigheter att avgöra 

vilken som är den utlösande faktorn gällande psykisk hälsa och behov. Det är således svårt att dra 

slutsats om vad som påverkar vad. Det behöver inte vara en nödvändighet att ta reda på vilken 

komponent som påverkar den andre. Det upplevs dock av författarna att det är viktigt att vara 

medveten om att de två komponenterna påverkar varandra i arbetet med ensamkommande barn, 

eftersom medvetenhet underlättar arbetet med dem.   

 
Mot bakgrund av att psykisk hälsa och behov visat sig vara nära sammankopplade går det att 

urskilja olika perspektiv för förståelsen av den psykiska hälsan hos ensamkommande barn. Något 

som framkommer är socialsekreterarnas skilda upplevelser kring den psykiska hälsan. Utifrån 

respondenternas arbetserfarenhet går det att urskilja att de socialsekreterare som har längre 

erfarenhet i större utsträckning anser att de ensamkommande barnen har en bättre psykisk hälsa, 

än de socialsekreterare som har jobbat en kortare tid. Ett sätt att förstå detta är att socialsekreterarna 

som har jobbat en kortare tid kan ha träffat och arbetat med nyanlända i större utsträckning. Detta 

med tanke på flyktingströmmen som kom hösten 2015 (Migrationsverket, 2016), vilket även många 

av socialsekreterarna nämnde i intervjuerna. Under denna flyktingström kom många 

ensamkommande barn och det skulle kunna tänkas att de socialsekreterarna med kort erfarenhet 

anställdes i samband med att gruppen ensamkommande barn blev större och att deras egen 

klientgrupp främst består av nyanlända ensamkommande barn. Mot bakgrund av analysen kan det 

då tänkas att de nyanlända barnen inte ännu har utvecklat en känsla av sammanhang och därför har 

en sämre psykisk hälsa än de ensamkommande barn som har fått möjlighet att skapa en känsla av 

sammanhang (jfr Antonovsky, 2005). Fortsatt kan det vara så att socialsekreterarna som har längre 

erfarenhet av gruppen har haft möjlighet att arbeta med nyanlända, men även med de barn som har 

varit i Sverige en längre tid, och därmed skapat sig ett sammanhang. Därför har dessa 

socialsekreterare en större förståelse av den psykiska hälsan hos barnen och har således erfarenhet 

av förbättring i den psykiska hälsan hos barnen som ger en mer optimistisk syn på barnens mående.  

 

Ett annat sätt att förstå socialsekreterarnas skilda upplevelser av den psykiska hälsan är ur ett 

relationsperspektiv, då det kan tänkas att det borde vara tvärtom från ovanstående resonemang. 

Detta då analysen av ensamkommande barns tystnad utifrån ett relationsperspektiv visar att en 

djupare relation leder till att barnen vågar berätta mer om sina tidigare erfarenheter och liknande 
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för sin socialsekreterare. Tidigare forskning om relationen mellan socialsekreterare och 

ensamkommande barn har också visat att barnen får större förtroende för sin socialsekreterare i 

samband med att relationen utvecklas (Kohli, 2006a). Utifrån forskning på området och studiens 

analys innebär det att socialsekreterarna som har arbetat längst tid med ensamkommande barn 

borde uppleva att barnen mår sämre, då de öppnar sig och berättar mer för socialsekreterarna. Att 

det istället är socialsekreterarna som har kortast erfarenhet av att arbeta med gruppen som upplever 

att barnen mår sämre är en intressant aspekt. Detta kan istället förstås genom att de som arbetat 

längre med barnen har skapat en inre förståelse då de har utvecklat en relation till dem (jfr Hessle, 

1991). Det går att se i empirin att dessa socialsekreterare upplever att ensamkommande barn mår 

bättre än vad allmänheten kan tro och det kan förstås som att barnen berättar mer för sina 

socialsekreterare när de har skapat en relation. Det kan vidare tänkas att allmänheten skapar en 

uppfattning om ensamkommande barn utifrån media, och socialsekreterare som då inte har en lång 

erfarenhet kan dela allmänhetens uppfattning. Detta då de inte haft möjlighet att skapa en 

upplevelse av barnen utifrån barnen själva. Kohlis (2006a) forskning fann att socialarbetare bildar 

sin egen uppfattning om de ensamkommande barnen i arbetet med dem, vilken är oberoende av 

allmänhetens uppfattning. Utifrån detta kan det tänkas att de som har längre erfarenhet har haft 

möjlighet att skapa sin upplevelse utifrån interaktionen med barnen. Detta till skillnad från de 

socialsekreterare som arbetat kortare tid och inte kunnat utveckla en relation till barnen och skapat 

sin upplevelse utifrån den.  

 

Ett annat resultat som framgår tydligt av socialsekreterarnas upplevelser är att ensamkommande 

barns behov är nära sammankopplade med KASAM och dess tre komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet om främjar ett psykiskt välmående (jfr Antonovsky, 2005). Vidare 

upplever de att ensamkommande barn har behov av att socialsekreterarna förklarar saker för dem 

så att de får förståelse. Att de har behov av att få förståelse, för att på så sätt få en bättre psykisk 

hälsa, är vad KASAM första komponent innebär. Utifrån KASAM kan detta förstås som att 

socialsekreterarna upplever att barnen har ett behov av begriplighet, för att på så sätt kunna utveckla 

en känsla av sammanhang. Det går att finna dessa likheter mellan socialsekreterarnas upplevelser 

och alla tre komponenter inom KASAM. Det finns även skillnader i socialsekreterarnas upplevelser 

utifrån ett KASAM-perspektiv. De har uttryckt sin upplevelse av sin roll som socialsekreterare i 

större utsträckning i de två första komponenterna än i den sista, meningsfullhet. Det är svårt att 

skapa en förståelse för vad detta kan bero på, då intervjuerna inte har förts utifrån ett KASAM-

perspektiv. Ett möjligt sätt att förstå detta skulle kunna vara att socialsekreterarna upplever att de 

har bättre förutsättningar för att ge de ensamkommande barnen känsla av begriplighet och 

hanterbarhet utifrån sin yrkesroll.  

 

6.2 Vilka faktorer upplever socialsekreterarna påverkar ensamkommande barns 

psykiska hälsa, och hur kan dessa upplevelser förstås?  

Av analysen framkommer det att de behov som ensamkommande barn har beror på barnens 

psykiska hälsa. Den psykiska hälsan påverkas av de riskfaktorer som barnen exponeras för. Det 

som är avgörande för hur mycket dessa riskfaktorer påverkar barnen är de skyddsfaktorer som finns 

i barnens bakgrund, nuvarande omgivning och i dess relationer (jfr Andershed & Andershed, 2005). 

Det är ett antal risk- och skyddsfaktorer som lyfts fram i analysen och som ämnar hjälpa till att 

skapa förståelse för vad socialsekreterarna upplever påverkar barnens psykiska hälsa. Hessles 

(2009) longitudinella studie om ensamkommande barn har utgått från barnens berättelser om sina 

erfarenheter, i vilka Hessle bland annat har identifierat risk- och skyddsfaktorer. Dessa fanns både 
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i barnens tidigare hemförhållanden, men även i barnens nutida situation i mottagarlandet. Av 

Hessles (2009) studie framgår det att det finns olika typer av risk- och skyddsfaktorer oavsett 

tidsaspekt. Detta är även något som framgår i föreliggande studies analys, då socialsekreterarnas 

upplevelser gällande risk- och skyddsfaktorer går att finna i både tidsperspektivet och 

rumsperspektivet (Hessle, 1991). En aspekt som Hessle (2009) lyfter fram särskilt är att risk- och 

skyddsfaktorerna som finns hos de ensamkommande barnen är otrygghet eller trygghet i uppväxten 

(Hessle, 2009). I denna studies analys framkommer det att det är några av socialsekreterarna som 

uppger att de upplever att de ensamkommande barnens familjeförhållanden och andra samhälleliga 

förhållanden kan utgöra en riskfaktor. Dock beroende på vilken uppväxtmiljö som barnen har 

befunnit sig i. Att Hessle (2009) lyfter otrygga bakgrundsförhållanden som en riskfaktor är i likhet 

med vad socialsekreterarna i föreliggande studie upplever. Utifrån analysen kunde skillnader 

mellan socialsekreterarnas upplevelser ur de olika perspektiven identifieras. Där framkommer att 

socialsekreterarna upplever fler skyddsfaktorer i ett rumsperspektiv än vad de gör i ett 

tidsperspektiv, vilket något som är av vikt att lyfta fram och diskutera då det kan visa hur deras 

upplevelser kan förstås. Det är få av socialsekreterarna som upplever skyddsfaktorer ur ett 

tidsperspektiv, och alla socialsekreterare upplever skyddsfaktorer i ett rumsperspektiv. 

 

Ett sätt att förstå detta är genom att återkoppla till det som R3 upplever i arbetet med 

ensamkommande barn. Detta är upplevelsen av att socialsekreterarna inte kan tillämpa de 

skyddsfaktorer som barnen har i sin bakgrund, utan att socialsekreterarna tvingas att fokusera på 

vilka resurser som finns i barnens nuvarande miljö. Avsaknaden av dåtida skyddsfaktorer kan 

förstås som att många av socialsekreterarna inte uppger att de upplever att det finns några 

skyddsfaktorer i barnens förflutna, då de inte arbetar med dessa. De har istället mer fokus på de 

skyddsfaktorer som de kan kontrollera och påverka i form av bistånd och andra resurser, samt 

främja det skydd barnen själv bär med sig. Vidare kan detta förstås genom att det är 

socialsekreterarnas arbete och skyldighet jml SoL 5:1 att främja barnens utveckling och tillgodose 

deras behov. Således har socialsekreterarna ett rumsperspektiv överlag, då de insatser som 

socialsekreterarna kan förse barnen med ska kunna ge dem skydd mot riskfaktorer i nutid och inför 

framtiden.  

 

Ett annat sätt att förstå detta är att barnen ofta har kommit från svåra förhållanden med traumatiska 

upplevelser och våld. Det kan leda till att det är lättare för socialsekreterarna att identifiera 

riskfaktorer i barnens bakgrund och möjligen förbise de skyddsfaktorer som de har omgetts av, då 

riskfaktorerna kan upplevas vara övervägande. Det skulle kunna förstås som att skyddsfaktorerna 

som har funnits i barnens bakgrund överskuggas av de riskfaktorer som bland annat kan vara det 

som tvingat barnen att fly från sina familjer och närmiljöer. När socialsekreterarna uppger att de 

upplever faktorer i barnens bakgrund är det då riskfaktorerna i kombination med de nutida 

skyddsfaktorerna som de upplever ha störst påverkan på barnens psykiska hälsa. Det kan även 

tänkas att socialsekreteraren kan identifiera fler skyddsfaktorer hos barnen i samband med att 

relationen utvecklas och socialsekreteraren lär känna dem bättre.  

 

6.3 Vad är socialsekreterarnas upplevelser av tystnad hos ensamkommande barn, och 

hur kan dessa upplevelser förstås? 

Vid utredningen av ensamkommande barns psykiska hälsa och behov upplever socialsekreterarna 

att det kan försvåra processen när barnen är tysta. Tystnad är ett genomgående fenomen i empirin 

och är något som samtliga respondenter berättar på eget initiativ att de upplevt. Även de 
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socialsekreterare som har kortast erfarenhet bland respondenterna tar upp att tystnad är något de 

upplever i arbetet med ensamkommande barn. Upplevelsen av själva tystnaden är gemensam bland 

socialsekreterarna, men den upplevs ha olika orsaker, och därför kan deras upplevelser av tystnad 

förstås ur olika perspektiv. Att tystnaden förklaras på olika sätt, kan leda till att socialsekreterarna 

även hanterar tystnaden olika. Exempel på detta som har framkommit i empirin är att 

socialsekreterarna kan uppleva att tystnaden beror på att barnen har upplevt traumatiska händelser 

som är svåra att prata om, vilket kan leda till att socialsekreterarna bedömer att de har behov av 

samtalsstöd. Samtidigt som en annan upplevelse är att barnen inte har förståelse för sin situation 

och inte litar på myndighetspersoner, vilket kan leda till att socialsekreterarna bedömer att de 

ensamkommande barnen har behov av att få kunskap och förståelse för hur samhället fungerar. Det 

betyder att socialsekreterarna upplever samma fenomen, men att det finns olika bakomliggande 

orsaker. Detta innebär att socialsekreterarna har olika inre förståelse till det och således har olika 

sätt att hantera fenomenet. Det är som tidigare nämnts viktigt att ha olika perspektiv i arbetet, för 

att på så sätt få en bredare bild av verkligheten och ha flera olika sätt att hantera tystnaden på. Som 

det framgår i analysen, har socialsekreterarna i denna studie flera perspektiv och en bred förståelse 

för de ensamkommande barnens tystnad. Detta kan öka möjligheten till att ge en mer individuell 

bedömning för barnets tystnad och vad det grundar sig i. 

 

I Kohlis (2006b) litteraturstudie om tystnad bland ensamkommande barn beskrivs tystnaden som 

ett komplext fenomen. Det framkommer att barnens stabiliseringsprocess i det nya landet både kan 

förstärkas och försvåras av tystnaden. Vidare framgår det att barnen öppnar sig mer i samband med 

att deras livssituation blir stabilare, samt när de professionella bemöter tystnaden med förståelse 

(Kohli, 2006b). I denna studie går det att finna likheter i det som Kohli (2006b) presenterar i sin 

studie rörande socialarbetarens upplevelser av tystnad. Framförallt att socialsekreterarna i denna 

studie upplever att det hjälper att ha tålamod och visa förståelse för tystnaden, och att det kan göra 

att barnen så småningom börjar dela med sig av sina erfarenheter och berättelser. 

Socialsekreterarna lyfter fram vikten av att visa tålamod och förståelse genom att förklara deras 

roll och att barnen själva får välja hur mycket de vill berätta för dem. Ytterligare likheter mellan 

de två studiernas resultat är att relationen mellan socialsekreterarna och de ensamkommande 

barnen hjälper barnen att öppna sig i takt med att tiden går. Det är dock inte tystnaden som aktivt 

bidrar till att ett förtroende skapas mellan barnet och socialsekreteraren i denna studie, vilket Kohli 

(2006b) menar när han säger att tystnaden kan förstärka barnets stabiliseringsprocess och relationen 

till socialarbetaren. Ännu en skillnad mot Kohlis (2006b) studie är att denna studies 

socialsekreterare inte uppgett att de upplever att det finns aspekter i tystnaden, ur deras perspektiv, 

som bidrar till förstärkt stabiliseringsprocess eller gynnar barnen i situationen. Istället har fokus 

legat på hur tystnaden försvårar utredningen och i sin tur barnens stabiliseringsprocess, som i denna 

studie är deras psykiska hälsa och behov.  

 

De skillnader som råder kan förstås genom att Kohli (2006b) skriver om socialarbetare i sin studie. 

Det finns en möjlighet att han syftar på professionella som arbetar i en daglig interaktion med 

barnen, eller som arbetar med barnen i ett behandlande syfte. Det kan tänkas att tystnaden i sådana 

yrkesroller påverkar arbetet på ett annat sätt. Detta är en tänkbar anledning till varför Kohli (2006b) 

fann fördelar med tystnaden i sin studie, samtidigt som de positiva aspekterna uteblev i 

föreliggande studies resultat. Eftersom studiens respondenter arbetar med myndighetsutövning och 

utredningar av de ensamkommande barnen, kan det förstås som att olika perspektiv kan finnas hos 

de professionella i arbetet med dem och att det således råder olikheter mellan studierna.  
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Med stöd i ovanstående likheter och skillnader kan förståelse för socialsekreterarnas upplevelser 

av ensamkommande barns tystnad skapas. Ett sätt att förstå socialsekreterarnas upplevelser är att 

tystnaden i deras arbete blir en svårighet i socialsekreterarens uppgift att utreda barnens psykiska 

hälsa och behov. Tystnaden tillför lite i socialsekreterarens arbete, till skillnad från socialarbetarens 

roll i det behandlande samtalet där tystnaden kan fylla en funktion och skapa innebörd för det 

arbetet. Socialsekreterarnas upplevelser kring tystnaden är utifrån analysen där det framgår att 

tystnad kan vara problematisk vid utredning av psykisk hälsa och behov. Detta då det blir svårt för 

socialsekreterarna att få barnens upplevelse av sin situation och sitt mående när de inte kan eller 

vill berätta om det för sin socialsekreterare. Ovissheten kan göra att socialsekreterare får svårt att 

sätta in passande insatser. Om barnen till följd av det inte får passande insatser för att tillgodose 

behoven kan det leda till att barnens psykiska hälsa blir negativt påverkad och fler behov uppstår. 

Ett annat sätt att förstå socialsekreterarnas upplevelser gällande tystnad hos ensamkommande barn 

är att tystnadens positiva konsekvenser inte har efterfrågats i insamlingen av empirin. Då tystnad 

framgick som en svårighet i socialsekreterarens bedömning utgjorde inte tystnadens positiva 

konsekvenser relevans i intervjuerna. På så sätt har socialsekreterarna uteblivit med deras 

upplevelser gällande de eventuella fördelar som kan finnas med de ensamkommande barnens 

tystnad. 

 

7 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den existerande kunskapsluckan rörande förståelsen för socialsekreterares upplevelser av 

ensamkommande barns psykiska hälsa och behov är denna studies omfattning för liten för att fylla 

den. En större och mer omfattande studie skulle kunna bidra med att lyfta fram socialsekreterares 

upplevelser av fler aspekter av ensamkommande barns psykiska hälsa och behov, och skapa 

förståelse för dessa. Det vore därmed av relevans att bedriva mer omfattande forskning inom 

området för att få en djupare förståelse för detta komplexa område. Ett förslag på framtida studie 

kan även vara att undersöka enbart tystnad, då det visade sig vara både omfattande och komplicerat 

i socialsekreterarnas arbete. I utförandet av denna studie har delar av det empiriska materialet 

sållats bort för att få en strukturerad och sammanhängande uppsats utifrån studiens syfte. Exempel 

på områden som inte har fått utrymme i denna studie är bland annat det svenska samhällets 

begränsande av ensamkommande barnens förmågor. Ett exempel som framkom under intervjuerna 

var när ett barn har varit den familjeförsörjande, och sedan kommer till Sverige och betraktas som 

barn i svensk bemärkelse. Detta innebär att barnet i detta fall har en ansvarstagande förmåga som 

ofta förbises. Detta är ett exempel på de områden som framkom i flera intervjuer, men som inte 

hade något utrymme i studien. Även tystnad till följd av språkbarriärer eller användning av tolk 

fick exkluderas i analysen.  Det lämnas därför till vidare forskning.  Mot bakgrund av denna studies 

diskussion saknas det vidare forskning på området rörande den eventuellt positiva effekt 

ensamkommande barns tystnad skulle kunna ha på socialsekreterares arbete med gruppen. Ett annat 

förslag till vidare forskning med utgångspunkt i studiens diskussion är att utföra en deduktiv studie 

där KASAM är utgångspunkt för intervjuerna, för att på så sätt få en djupare förståelse för 

socialsekreterares upplevelser av ensamkommande barns känsla av sammanhang. Ytterligare ett 

förslag är att denna studie med sina sju intervjuer skulle vara ett bra underlag för en kvantitativ 

mätning, för att ta reda på hur vanligt förekommande de olika upplevelserna och resonemangen är. 

Eftersom denna studie är av en exemplifierande karaktär skulle vidare forskning kunna genomföras 

med en generaliserande karaktär. På så sätt skulle denna studies resultat testas för att se om det är 

generaliserbart till en större population. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Intervjuguide 
Tack för att du ställer upp! Har du läst informationsbrevet som vi skickade inför intervjun? Bra. 

Vi tänkte kort upprepa det som står i brevet: Det är frivilligt att medverka i studien och du får 

avbryta din medverkan när du vill. Intervjun spelas in och materialet kommer enbart att 

behandlas och arbetas med av oss och sedan när vår uppsats är färdig kommer vi att radera 

inspelningen. Dina identitetsuppgifter kommer att vara konfidentiella och vi kommer att 

avidentifiera dig i vår studie. Om du undrar något under studiens gång så är det bara att du säger 

till. 

 

Vår studie har ett myndighetsperspektiv, och för oss är det jätteviktigt att undersöka er syn på 

målgruppens behov och hälsa eftersom det är ni som utreder och arbetar med dem, så det är 

jättebra att du och dina kollegor ställer upp på intervju! Vi är nyfikna på att höra hur ni praktiskt 

arbetar med de ensamkommande barnen och deras behov. Sen kommer vi att fortsätta intervjun 

med att fråga lite om hur du upplever barnens psykiska hälsa när du arbetar med dem och om det 

finns något speciellt som utmärker just ensamkommande barn.  

 

Men skulle du vilja börja med att berätta lite generellt om ditt arbete.  

- Hur länge har du jobbat som socialsekreterare med ensamkommande barn? 

- Har du jobbat som socialsekreterare mot någon annan målgrupp? 

- Kan du bara kort nämna vilka metoder ni arbetar utifrån? 

- Hur ofta träffar du barnen i arbetet? 

 

- Be dem beskriva återkommande eller centrala begrepp som exempelvis behov, bra hälsa… 

- Be dem beskriva en situation när det kan vara extra svårt att bedöma barnets behov, eller be 

dem beskriva ett typiskt ensamkommande barn och vilka problem detta barn kan ha… 

 

Men om vi fortsätter med att prata om barnens behov… När vi säger behov menar vi främst 

psykiska, icke materiella behov (socialt nätverk, familj, hemlängtan, mardrömmar, ångest och 

oro). Så inte mat, boende eller sjukvård. 

 
Behov: 

1. Vilka behov du har upplevt att barnen har i ditt arbete? 
2. Hur kan man veta att det är ett behov som barnet har och inte exempelvis en önskan? 

- Vad utmärker ett behov? Kan du beskriva vad ett behov är? 

3. När barnen har behov, hur arbetar ni för att tillgodose dem? 
4. Finns det något som barnen gör själva för att tillgodose sina behov? 
5. När vi pratar om behov är det viktigt att undersöka vilka förmågor barnen har att klara sig själva 

och hantera sin situation. Hur upplever du barnens förmågor, klarar de sig mycket själva eller 

behöver de mycket stöd? 
Hur ser socialsekreterarna på ensamkommande barnens förmågor? 

(Offer/Handlingskraftig)  
 
Okej vad bra. Om vi övergår till barnens psykiska hälsa… 
Hälsa och mående: 
 

6. Hur upplever du att barnen mår rent generellt? 



 

v 

 

7. Vilka orsaker tror du påverkar barnens mående positivt/negativ? 

8. Vilka insatser använder ni för att förbättra måendet hos barnen? 

9. När ni följer upp olika ärenden: mår de bättre? Hur? Varför? Varför inte? 
Symptom: 

10. Vilka beteenden uppvisar barnen?  

11. Finns det något som kännetecknar deras sätt att vara gällande deras psykiska hälsa? 

12. Finns det likheter inom gruppen? Hur? 

13. Finns det skillnader inom gruppen? Hur? 

14. Finns det likheter med andra grupper av barn? Hur? 

15. Finns det skillnader med andra grupper av barn? Hur? 
 

Tystnad: 
När vi har läst tidigare forskning framkommer det att det är vanligt att ensamkommande barn inte alltid 

vill prata med myndighetspersoner av olika anledningar och på grund av det så kan det vara svårt att få 

dem att berätta om saker.  

16.  Är detta något du har upplevt i ditt arbete med barnen? 
         Om ja: hur arbetar du med/kring det? Vilka svårigheter kan uppstå och vad beror det på? 
     Förändras det över tid? 

17. Hur upplever du din relation till barnen som socialsekreterare? 
         Påverkar den arbetet med barnen? 
 

 Rädsla/Tillit (vet inte om de kan lita på myndighetspersoner) 

 Kulturella faktorer (sörjer och visar/pratar om känslor annorlunda)’ 

 Förträngning vill inte tänka på det förflutna (en sorts coping) 

 Ovilja att älta (vill se framåt och vara positiv) 

 
Då var vi nöjda. Tack. Är det någonting du vill avsluta med att berätta om rörande ensamkommande barns 

behov eller psykiska hälsa? 
 
Stort tack för att du ställde upp på intervju! Går det bra att maila om vi har några ytterligare frågor 

framöver? Vad är din mailadress? 
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9.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 
Hej!   

Vi heter Lina Helgesson och Hannah Josefsson och går nu sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Örebro Universitet, och skriver vår c-uppsats under denna vårtermin. Uppsatsen handlar 

socialsekreterares upplevelser av att arbeta med ensamkommande barn, vilka behov dessa barn har 

och hur de kan tillgodoses. Studien kommer att byggas på ett antal intervjuer med socialsekreterare 

som arbetar med ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Vi vill genom intervjun undersöka era 

erfarenheter och upplevelser av ensamkommande barn och deras behov och psykiska hälsa. Vi är 

också intresserade av att höra om era uppfattningar kring eventuella gemensamma drag hos dessa 

barn och hur de i så fall kan visa sig. Avsikten med att intervjua socialsekreterare grundar sig i vår 

uppfattning om att ni besitter en väldigt god kunskap om barnets situation och behov utifrån ett 

myndighetsperspektiv. Genom att medverka som informant bidrar du till att lyfta fram vilka behov 

barnen har, och vilka beteenden de kan uppvisa. Din erfarenhet är av stor vikt för denna studie.    

 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Deltagandet är frivilligt och du 

får avbryta din medverkan när du vill. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och inspelat 

material kommer att förstöras efter uppsatsens examination.    

 

Tveka inte att kontakta oss vid funderingar eller frågor innan eller efter intervjun. Ni kan även 

kontakta vår handledare, universitetslektor Daniel Uhnoo. Vi uppskattar om du kan tänka dig att 

medverka i en intervju, det är av stor betydelse för oss.    

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Lina Helgesson  Hannah Josefsson 

helgessonlina@gmail.com  hannah.josefsson@hotmail.com 

070 009 07 68  070 444 72 62 

 

Daniel Uhnoo 

daniel.uhnoo@oru.se 

019-30 37 23 

 


