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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och HVB-hem samverkar kring 

omhändertagande av ensamkommande barn samt att belysa socialarbetares upplevelser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Studien baseras på totalt åtta semistrukturerade intervjuer 

med HVB-hems personal och socialsekreterare från socialtjänsten. De valda teorierna för 

studien är teorin om samverkan och empowerment. Resultatet av studien tyder på att 

socialarbetare upplever att ensamkommande barns kvinnosyn, brist på språk samt personalens 

svårigheter av samverkan med andra aktörer är exempel på utmaningar som framkommit. 

Resultatet av studien visar att HVB-hem och socialtjänsten har regelbunden kontakt med 

varandra och samverkan sker i form av vårdplan och genomförandeplan.  Likaså visar studien 

att det finns hämmande faktorer som kan försvåra samverkan mellan HVB-hem och 

socialtjänsten såsom otydlighet i arbetsfördelning, tidsbrist och brist på kompetens. Slutligen 

visar studien att samverkan idag är en förutsättning för socialt arbete samt är en viktig 

arbetsform i välfärden.  

 

Nyckelord: Samverkan, HVB-hem, socialtjänsten, ensamkommande barn, upplevelser, 

integration.  
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Abstract 
The aim of the study is to examine how collaboration between social services and home for 

care and residence works on the care of unaccompanied children and to highlight social 

workers experiences in their work with unaccompanied children. The study is based on a total 

of eight semi-structured interviews with home for care and residence staff and social workers 

from social services. The theoretical starting points of the study are the theory of 

collaboration and empowerment. The result showed that social worker’s find that 

unaccompanied children’s view on women, lack of language and the staff's difficulties in 

collaboration with other institutions are examples of occurring challenges. The result of the 

study also showed that home for care and residence and social services have regular contact 

with each other and collaboration takes place in the form of creating care plan and 

implementation plan. Likewise, the study also shows that there are inhibitory factors that can 

complicate collaboration between home for care and residence and social services such as 

lack of clarity in division of labor, lack of time and lack of competence. Finally, the study 

shows that collaboration today is a prerequisite for social work and is an important working 

method in the welfare system. 

 

Keywords: Collaboration, home for care and residence, social services, unaccompanied 

children, experiences, integration.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Ensamkommande barn som flyr 

Den globala migrationen av ensamkommande barn har varit en framträdande del av dagens 

samhälle och har skapat utmaningar och möjligheter mellan olika organisationer och 

verksamheter. Det har lett till att samverkan mellan olika organisationer och verksamheter 

blivit ett nödvändigt arbetssätt för integrationen av ensamkommande barn.  Ensamkommande 

barn är barn som ankommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare 

och är under 18 år. År 2013 tog Sverige emot cirka 3900 asylsökande ensamkommande barn 

och år 2014 ökade antalet med över 80 procent (Brunnberg, 2015). Enligt Migrationsverket 

(2019) ökade antalet kraftigt under 2015 till 35 369 ensamkommande barn. Migrationsverkets 

prognos visar att den största flyktingvågen inträffade år 2015, dock har antalet minskats 

drastisk under åren 2016 och 2017. Antalet fortsatte minskas under år 2018 då cirka 915 

ensamkommande barn sökte asyl.  

 

Socialstyrelsen (2013) nämner i sin rapport om olika orsaker till varför barn migrerar. För att 

förstå orsakerna till den globala migrationen måste man analysera hur de historiska och 

strukturella faktorerna samverkar. Idag beror migrationen till stor del på stora ekonomiska 

och strukturella skillnader som finns mellan världens länder. En annan faktor som belyses är 

politisk instabilitet som främst krig, konflikt, fattigdom, resursfördelning i landet och 

demografiska förhållanden vilket leder till att människor tvingas fly från det rådande landet. 

Majoriteten av barnen som har varit på flykt har både innan och under flykten varit med om 

smärtsamma eller traumatiserade upplevelser. Det har även visat sig att ensamkommande barn 

flyr från sitt hemland på grund av tvångsäktenskap, att gå ut i krig som barnsoldat, våld i 

hemmet och utsatthet eller förföljelse. Liknande orsaker till migration tas även upp i en annan 

studie av Asztalos Morell och Darvishpour (2018) där författarna även belyser orsaker såsom 

att de ensamkommande barnen kan ha blivit utsatta för sexuella övergrepp, hedersförtryck, att 

barnen bevittnar våld eller dödsfall, bristande jämställdhet i hemlandet samt att barnen kan ha 

tillhört en utsatt minoritetsgrupp.  

 

Det är inte alltid så att barnen vet till vilket land de ska fly när de väl flyr och ibland flyr de på 

eget beslut medan vissa gånger tar föräldrarna istället beslutet för dem. Grunden till varför 

barnen flyr är att de söker sig till en trygg plats och ibland i hopp om att få ha en bättre 

framtid med någon utbildning i ett annat land. En del barn har fortfarande kvar kontakten med 

sina föräldrar när de har migrerat till ett annat land medan en del inte vet var exakt deras 

föräldrar befinner sig samt om de fortfarande lever (Socialstyrelsen, 2013).  
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1.2 Ensamkommande barns rättigheter 

Att barnet är ensamkommande har en betydelse för asylsökande i asylprocessen samt frågan 

om uppehållstillståndet. Det finns även fördelar för barnet att vara ung i asylsökanden då 

barnet har rättigheter i Sverige. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård precis 

som andra barn som bor i Sverige och barnen har även rätt till en god man, att gå i skola samt 

placering inom socialtjänsten. Ensamkommande barn som kommer till Sverige omfattas av 

samma regelverk till skydd för sina rättigheter som andra underåriga som är bosatta i Sverige 

och som av något skäl inte kan bo tillsammans med sina vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 

2016). Barnen har även rätt till att utvecklas, göra sig och även sina åsikter hörda och 

respekterade vilket ska säkerställas av samhället. Enligt barnkonventionen och svensk lag ska 

barnen vara involverad i asylprocessen och ha rätt till att uttrycka sina ståndpunkter 

(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011).  

 

Barnets rättigheter benämns som skyldigheter för socialnämnden enligt socialtjänstlagen. 

Enligt 2 § i 1 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453) uppmärksammas det att barnets bästa ska 

beaktas vid åtgärder som rör barn. Det framgår även att vid beslut eller åtgärder som rör vård 

eller behandlingsinsatser för barn ska det bästa för barnet vara avgörande. Med barnets bästa 

menas en total bedömning av barnets åsikt och önskemål, kunskap om barnet samt beprövad 

erfarenhet (Socialstyrelsen, 2016).     

1.3 Omhändertagande av ensamkommande barn - vems ansvar? 

Enligt socialstyrelsen (2016b) är Migrationsverket den första myndighet som 

ensamkommande barn kommer i kontakt med för att söka asyl. Migrationsverket ansvarar för 

mottagning och prövar ansökan om uppehållstillstånd i Sverige för ensamkommande barn. 

Överförmyndaren har ansvar att förordna en god man för det ensamkommande barnet. Enligt 

2 § av Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) skall god man betraktas som 

en förälder vilket innebär att de ska agera och ta beslut för barnets bästa som en förälder. 

Socialstyrelsen (2016b) tillägger att migrationsverket anvisar barnet till anvisningskommun. 

Planen är att de ensamkommande barnen skall tas emot i en ankomstkommun som har ett 

mottagande och ha ett tillfälligt boende i väntan på att de får en plats i en anvisningskommun.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har länsstyrelserna ansvaret att verka för att kommuner i Sverige 

ska kunna ta emot ensamkommande barn i den mån som det går. Sju av länsstyrelserna har i 

uppgift att kontrollera överförmyndarna i kommunerna gällande godmanskap för de 

ensamkommande barnen. En ytterligare aktör som är central och viktig för barnet är 

socialtjänsten. Socialtjänsten i kommunerna har hand om mottagandet, det vill säga både 

under asylprocessen och även efter asylprocessen för barnen som antingen fått 

uppehållstillstånd eller fått avslag på asylansökan, tills att beslutet om avslag vunnit laga kraft 

och barnet avvisas eller utvisas. Ett ensamkommande asylsökande barn behöver stöd och 

hjälp för att bland annat kunna hitta och få ett boende och det ansvarar socialtjänsten för, då 

lagstiftaren ålagt socialnämnden detta ansvar. I Sverige finns det tre former av boende som 

alternativ förknippad med vård eller behandling för barnen. Beroende på barnets ålder, 
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mognad och behov så placeras barnet i antingen HVB-hem, stödboende eller familjehem. 

Därför är det viktigt att socialtjänsten sätter barnet i centrum där barnets historia och 

inställning synliggörs (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Samverkan har ett inflytande på personalens engagemang, förståelse och kunskap för 

verksamheten som arbetar med ensamkommande barn. Vid brist på förståelse och kunskap 

samt vid otydligheter för samverkanspartners ansvarsuppgifter kan fördomar skapas. 

Fördomar mot samverkanspartner kan motverkas genom erfarenhetsutbyte och befintliga 

gränser mellan de olika parternas ansvarsområde och verksamhetsuppgifter kan överskridas 

vid omhändertagande av ensamkommande barn. Samverkan kan även ha ett inflytande på 

ensamkommande barns inkludering vilket kan innebära att inkludering av ensamkommande 

barn påverkas negativt om det råder en brist på samverkan mellan aktörer. Det kan handla om 

att trots att de ensamkommande barn förankrar sig i ett lokalsamhälle i en kommun 

bestämmer migrationsverket att flytta de ensamkommande till en annan kommun utan samråd 

med andra aktörer (Darvishpour, Morell, Månsson, Mahmoodian & Hoppe, 2018). 

1.4 Problemområdet   

Det är en utmaning för de olika involverade aktörerna som har hand om mottagandet av 

ensamkommande barnen att kunna samverka på ett sätt där barnens rättigheter men även lagar 

tas hänsyn till. Utmaningen kan handla om att se barnens olika kapaciteter och inte se över 

den utsatta situationen de ensamkommande barnen befinner sig i (Socialstyrelsen, 2013). Det 

har visat sig att särskild efter flyktingvågen under 2015 blev samverkan en viktig dimension 

vid omhändertagande av ensamkommande barn och samverkan utgör en viktig punkt för att 

barnets bästa ska tillgodoses. Brist i samverkan kan vara en allvarlig utmaning vid 

omhändertagande barn och som därmed även kan förhindra barnens inkludering. Därför är 

frågan relevant för socialt arbete eftersom ensamkommande barn redan är en sårbar grupp 

som befinner sig i en utsatt situation och omhändertagande är viktigt för att kunna stödja 

denna utsatta grupp. För att inkludera de ensamkommande barn i det svenska samhället men 

även ha en välfungerande process för barnen utgör samverkan samt relationen mellan 

socialarbetaren och ensamkommande barnen en essentiell del av arbetet som utövas mellan 

HVB-hem och socialtjänsten. Denna studie fokuserar på socialarbetarens upplevelser på 

HVB-hem och socialtjänsten av att arbeta med ensamkommande barn med huvudpunkten av 

samverkan och dess betydelse. Detta är ett intressant forskningsområde inom socialt arbete 

som bör lyftas upp och uppmärksammas.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och HVB-hem samverkar kring 

omhändertagande av ensamkommande barn samt att belysa socialarbetares upplevelser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Syftet preciseras i följande frågeställningar; 
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• Vilka utmaningar upplever HVB-hems personal och socialsekreterare på socialtjänsten 

i sitt arbete med ensamkommande barn? 

• Hur samverkar HVB-hem och socialtjänsten kring omhändertagande av 

ensamkommande barn? 

• Vilka förutsättningar behövs för en god samverkan mellan HVB-hem och 

socialtjänsten? 

1.6 Centrala begrepp 

Samverkan 

Samverkan handlar om att olika personer med olika utbildningar och organisatorisk position 

som är styrda av andra regelsystem arbetar samt strävar efter ett gemensamt mål (Danermark, 

2000). 

 

HVB - hem 

Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn är en verksamhet inom 

socialtjänsten som arbetar med behandling, omvårdnad och stöd (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2018).  

2 TIDIGARE FORSKNING  

Under följande avsnitt presenteras studier som hämtats från Mälardalens 

högskolebibliotekets databaser Primo och Swepub. De valda studierna är primära källor som 

är refereegranskade samt berör arbetets syfte och frågeställningar. Vid sökning efter 

relevanta studier har fokuset varit på begreppet samverkan och socialarbetares upplevelser i 

arbete med ensamkommande barn. Utöver det har valda studier även handlat om 

ensamkommande barns upplevelser av omhändertagande och deras behov för att kunna ge 

en bättre förståelse samt ge en större inblick på det valda problemområdet. Därför används 

följande nyckelord i sökningen: “collaboration”, “unaccompanied children”, “samverkan” 

“integration”, “unaccompanied refugee children”. I följande avsnitt presenteras tre olika 

teman som handlar om ensamkommande barns upplevelser och behov, socialarbetares 

upplevelser att arbeta med ensamkommande barn och hur samverkan fungerar.  

2.1 Förutsättningar för omhändertagande av ensamkommande barn 

En kvalitativ studie (Wallin & Ahlström, 2005) beskriver hur ensamkommande barn 

upplevde sin egen livssituation och välbefinnande sju år efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd. Urvalet bestod av 34 ensamkommande flyktingar i åldern 16–26 som 

placerats i en kommun i Sverige. Efter cirka 10 år i det nya landet deltog elva av 
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respondenterna i den andra uppföljningsstudien. Resultatet påvisade att det kan vara 

traumatiskt för ensamkommande barn vid flykt från hemlandet. De ensamkommande 

barnen bär på traumatiska erfarenheter från bland annat kriser och oroligheter som finns i 

hemlandet och för att de lämnar betydelsefulla personer som finns i deras nätverk. Dessa 

barn flyr till ett helt nytt land där de inte har kunskap om det nya landet vilket gör att de 

hamnar i en svår situation. De ensamkommande barnen behöver lära sig ett främmande 

språk och ta till sig en ny kultur med nya seder och bruk. Dessutom behöver de skapa nya 

sociala kontakter för att kunna få det sociala stödet. Vidare visade Wallin och Ahlström 

(2005) i sin slutsats att en stor del av respondenterna lyckats forma ett socialt nätverk och 

integrerat sig i det nya landet medan minoriteten kände sig ensamma och uttryckte 

depression och förtvivlan. Dessutom belyser författarna vikten av att uppmärksamma 

minoritetsgruppen som inte känner sig som en del av samhället för att främst motverka en 

försämrad fysisk och psykisk hälsa.  

 
En annan studie (Stretmo & Melander, 2013) belyser även ensamkommande barns och 

ungdomars psykiska ohälsa, då barnen ofta lider av trauma före ankomsten till Sverige. Det 

framkommer att trots medvetenheten om risken att ensamkommande barn och ungdomar är 

drabbade eller kommer drabbas av psykisk ohälsa så verkar det som att sociala aktörer 

dessvärre försöker undvika att beröra frågor om plågsamma upplevelser eller mående. En 

systematisk litteraturstudie (Newbigging & Thomas, 2011) med fokus på asylsökande grupper 

syftar till att identifiera olika indikationer för god praxis och uppmärksammar också bristen 

på erkännande av ensamkommande barns olika behov samt erkännande av problematiken 

vilket i sin tur hindrar tillhandahållandet av god socialt arbete. Det framkommer att 

ensamkommande barns och ungdomars behov av stöd, trygghet, engagemang i utbildning 

och fritidsaktiviteter, stabilitet och säkerhet tenderar att vara mer synliga än andra barn som 

bor med sina familjer. Trots att ensamkommande asylsökande barn och ungdomars behov är 

synligare jämfört med andra barn och ungdomar i flyktingfamiljer råder det ändå brist på 

erkännande av ensamkommande barns behov hos socialarbetarna.  

 
En studie (Oktipiki & Aymer, 2003) uppmärksammar viktiga resurser som ensamkommande 

flyktingbarn är i behov av. Resurser som kan tillförsäkra de praktiska behoven är bland annat 

utbildning, bostäder och hälsa. Studien har i syfte att undersöka vilka problem och dilemman 

som kan uppstå för socialarbetare när de arbetar med afrikanska flyktingbarn och familjer. 

Resultatet av studien visar att det lär vara en utmaning att ha effektiva och lämpliga insatser 

och att det är viktigt att socialarbetare är övertygade om att de är utrustade för att kunna 

arbeta effektivt med utsatta. Människans tvångsrörelse har en stor inverkan på det globala 

samhället och den behöver erkännas och uppmärksammas då de utsatta måste vara på flykt 

på grund av hungersnöd, förföljelse, krig och förtryck som råder i landet.  

 
Vikten av att ensamkommande barn skapar kontakter och integrerar sig i det civila samhället 

belyses även av Aytar och Brunnberg (2016). Studien har i syfte att undersöka framgångs- 

och hindrande faktorer för insatser inom socialt arbete som ges på Resilience Centre (RC). 

RC var ett projekt som startades under 1 april 2009 - 31 december 2011 som sedan 

omvandlades till en stödjande verksamhet för ensamkommande barn. RC har som mål att 

förbättra samt utveckla de ensamkommande barnens relationer med det civila samhället. 

Barnen på RC fick möjligheten samt blev erbjudna att delta i olika aktiviteter som är 

väsentliga för att öka barnens empowerment. Aktiviteterna framställdes utifrån barnens 
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behov vilket kunde vara såsom läxhjälp, semesterjobb, kulturaktiviteter, sommarskola, 

personligt motståndskraftstöd och även kunskap om hur det svenska samhället fungerar. 

2.2 Relationens och bemötandets betydelse i arbete med 

ensamkommande barn  

Okitikpi och Aymers (2003) har i sin studie identifierat flera viktiga resurser som kan stödja 

flyktingbarns trauma som de tagit med sig från sitt hemland. Exempel på resurser som kan 

tillförsäkra de praktiska behoven är utbildning, bostäder och hälsa. Studien visar även att det 

är viktigt med att socialarbetarna ger barnen stöd och tid samt observerar emotionella- och 

psykologiska aspekter. Därför bör socialarbetarna vara engagerade och delaktiga i sitt arbete. 

Vidare beskriver Okitipiki och Aymer (2003) i sin studie ett antal problem som 

ensamkommande barn och familjer behöver strida såsom språk-, hälso-, bostad- och 

psykologiska problem samt ekonomiska svårigheter. Dessa problem och svårigheter skapar i 

sin tur osäkerhet, ångest och en känsla av isolering hos ensamkommande barn och familjer 

vilket försvårar relationen mellan socialarbetare och dess barn och familjer. Något annat som 

kan hindra en god praxis med ensamkommande barn och socialarbetare som Newbigging 

och Thomas (2011) beskriver är att socialarbetarna känner oro för sina befogenheter samt 

brist på resurser. Dessutom belyser Okitipiki och Aymer (2003) i sitt resultat att 

socialarbetarna upplever svårigheter för att kunna engagera sig med ensamkommande barn 

och även deras familjer. Socialarbetarna identifierade två typer av grupper; vissa av barnen 

och familjer var reserverade och vissa var mer öppna. Med reserverade menade 

socialarbetarna att denna grupp hade förväntningar om sina rättigheter och förmåner, var 

försiktiga i sina svar och delade med sig ganska lite information om sitt förflutna samt 

försökte även undvika att ta kontakt med professionella.  

 
En kvalitativ studie (Kohli, 2006) belyser också socialarbetarnas upplevelser av sin egen 

praxis för att kunna hjälpa ensamkommande barns integration. Studien identifierar vidare 

flera faktorer som kan vara betydelsefulla för relationen mellan ensamkommande barn och 

socialarbetare. Studiens resultat visade att “direct work” som är en särskild disciplin 

arbetssätt och är ett effektivt arbetssätt som innehåller ett känslomässigt engagemang från 

socialarbetare mot ensamkommande barn och unga som baseras på ett komplext och starkt 

förhållande. Resultatet av studien visade sig att vara tydlig, realistisk och ärlig är viktigt för 

ensamkommande barn och unga när det gäller att överföra och ta emot information. På så 

sätt syftar socialarbetarna som deltar i studien att vara ärlig, tydlig och realistisk vilket som 

blir ömsesidigt med tiden i förhållande till dessa ensamkommande barn. Resultatet belyser 

även att respondenter ville att ensamkommande barn och unga skulle uppleva 

socialarbetarna som en myndighetsfigur som ska vara behjälpligt för dem. Att ses som en 

förmyndare istället som en vakt medförde en befrielse för båda parter. Kohli (2006) visar i 

sin slutsats att uppskattning av förtroende mellan parterna resulterade att socialarbetarna 

blev mer uppmärksamma på innebörden av utredning. Trots omständigheter som 

associerade ensamkommande barns sorgliga upplevelser visade denna studien att 

socialarbetaren var omsorgsfulla gällande barnens omsorg och skydd.  

 
Stretmo och Melander (2013) framställer också förtroende som en viktig faktor för relationen 

mellan socialarbetare och ensamkommande barn. Resultatet visade att en relation mellan 

socialsekreterarna och barnen krävs för att barnen ska kunna känna förtroende och kunna 
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vara öppna. Barnen har ett behov av en vuxen person som bryr sig och som även kan bygga 

upp en personlig relation. Resultatet av studien visade även på att familjehemsföräldrar och 

boendepersonal ser sig själva som centrala aktörer i barnens liv. Flera av boendepersonal 

tycker även att de stödjer barnens självständighet. Därför är det viktigt att det finns vuxna 

som möjliggör social inkludering i sociala gemenskaper i arbetslivet eller i föreningar för 

ensamkommande barn och ungdomar (Stretmo & Melander, 2013).  

 
Liknande faktorer som kan vara av betydelse för relationen mellan socialarbetare och 

ensamkommande barn såsom förtroende och behov av en vuxen person lyfts även upp i 

studien av Newbigging och Thomas (2011). Dock belyser författarna vikten av språk och 

kommunikation för relationen mellan socialarbetaren och ensamkommande barn. Språk 

reflektivitet kan underlätta kommunicering med asylsökande barn och i sin tur kan barnens 

individuella behov förstås på ett bättre sätt. Författarna beskriver även att vara öppen, vänlig 

och ha förståelse samt acceptans är nyckel till god social omsorg.  

2.3 Utmaningar och möjligheter i samverkan mellan olika aktörer 

En kvalitativ studie (Sundqvist, Örgen, Padyab och Ghazinour, 2015) beskriver om hur olika 

svenska aktörer samverkar när ensamkommande barn utvisas. Studiens urval bestod av 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, handläggare på 

migrationsverket, personal på HVB-hem för ensamkommande, poliser och godomän. 

 Forskarna poängterar vikten av kommunikationsnivå som är åtråvärt i samarbetet. I 

resultatet framgår det att samverkan mellan aktörerna var låg och att aktörerna hade olika 

strategier när de arbetade. Studien visade flera nivåer av samarbete och tre 

samverkansmönster som forskarna tog upp var teamwork, sensitivitet och isolering. 

Teamwork handlade om att samverkanspartner skall förstå varandras roller för att kunna ha 

ett välfungerande samarbete. Vidare framkom det att en del aktörer kände sig ensamma i sitt 

arbete med ensamkommande barn och arbetade istället utifrån egna preferenser vilket 

innebär att de isolerade sig. Samtidigt visade det sig att en del andra aktörer agerade på ett 

känslomässigt sätt och blev passiva observatörer. Dessa beteenden försvårade arbetet för 

aktörerna att praktisera ett effektivt samt ett värdigt samverkansarbete för de 

ensamkommande asylsökande flyktingbarnen som skall återvända.  

 
Dessutom belyser Sundqvist m.fl (2015) i resultatet att personal på HVB-hem för 

ensamkommande nämner att det är viktigt att arbetet tillsammans med godemän 

struktureras och tydliggörs för att de ska veta vilken roll och uppgift de har. Personal på 

HVB-hem för ensamkommande betonar även att trots risken för utvisning är en god 

samverkan mellan aktörerna viktig för att barnets bästa ska tillgodoses. Av studien framgår 

det även att de olika aktörerna har olika arbetsuppgifter samt olika skyldigheter och ansvar. 

HVB-hems personal och socialsekreterare har tillsammans ett ansvar att uppfölja de 

ensamkommande barnens mående och utveckling.  

 
Det framkommer i studien (Sundqvist m.fl, 2015) att socialarbetare ansåg utifrån sina 

erfarenheter att det bästa för barnet var om så få personer som möjligt var involverade. Detta 

innebar att det kan råda sekretess mellan aktörerna för att skydda barnet och i sin tur kan det 

leda till att andra arbetare ibland inte informerades om när bland annat återvändandet skulle 

ske i praktiken. En del av personalen på HVB-hem uttryckte även att det var nästan bättre att 
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inte få för mycket information eftersom informationen är en börda med tanke på att det inte 

går att påverka samt inte får avslöja det för barnet vilket gör att de kan känna sig som en 

“förrädare”. Dock belyste andra socialarbetare att det är viktigt att informera andra aktörer 

om var de befinner sig i verkställighetsprocessen så att de inkluderade håller koll på hur 

situationen ser ut. Alla socialarbetare belyser vikten av att ha kännedom och kunskap om 

varandras arbetsroller och deras uppgifter samt vilket ansvar de har för att samarbetet ska bli 

framgångsrikt. Det är även önskvärt då det skapas en förståelse för andra aktörers roller. 

Forskarna lyfter även upp hur studiedeltagarna upplever samverkan som arbetssätt. En del 

anser att samverkan uppnås på bästa möjliga sätt om man utgår ifrån samma utgångspunkt 

och målsättning dock menade andra studiedeltagare att olika utgångspunkter kan berika 

samverkan (Sundqvist m.fl., 2015). 

 
En kvalitativ studie (Widmark, Sandahl, Puiva & Bergman, 2011) lyfter även upp 

förekommande hinder i samverkan mellan aktörer såsom socialtjänst, skola och sjukvård. 

Det framkommer att hinder för samverkan uppstod främst på grund av bristande klarhet 

vilket kunde framkomma på områden såsom ansvarsfördelningen, förtroende och det 

professionella mötet. Dessutom nämner Johansson (2014) i sin studie om hämmande 

faktorer för en god samverkan och har i syfte att öka kunskap om brottsförebyggande arbete 

genom samverkan. I studien framställs det att bristen av gemensamma arbetsförhållanden 

och brist på konkreta mål i nätverksarbetet kan begränsa en god samverkan. I resultatet 

framkommer det även att kunskap om problemområdet har en viktig inverkan för att ha en 

god samverkan. 

 
Flera studier (Widmark m.fl., 2011; Basic, 2017; Johansson, 2014) exemplifierar flera 

faktorer som krävs samt är väsentliga för en god samverkan. Widmark m.fl. (2011) klargör att 

för att samverkan ska fungera framgångsrikt i praktiken krävs det att de olika 

organisationerna har gemensamma mål vid samverkan och att de planerar tillsammans 

tillvägagångssättet utifrån sina gemensamma resurser. Basic (2017) förklarar ytterligare att 

aktörer som har liknande mål har mindre risk att få hinder som påverkar samverkan emellan 

parterna. Det skapar därmed tillhörighet i grupper som samverkar. För att de 

yrkesverksamma ska ha en god samverkan är en förutsättning att arbeta parallellt med en 

planerad arbetsfördelning som grundar på en gemensam stödplan. Det framkommer även att 

det är viktigt att ha tid för varandra, att skapa en förståelse samt att vid samråd beakta 

andras expertutlåtanden. Vidare kartlägger Johansson (2014) fem olika steg för att uppnå en 

god samverkan. Stegen som lyfts upp är att påbörja samarbetet, kartlägga de lokala 

problemen, komma överens om en gemensam uppfattning av problemområdet, planera 

betydelsefulla åtgärder och verkställa dessa åtgärder samt uppfölja det kooperativa arbetet.  

 
Dessutom lyfter Johansson (2014) även upp att erfarenhetsutbyte och samverkan av olika 

aktörer har en stor betydelse för främst kunna tillgodose individens behov men även för att 

ha en lyckad samverkan. Basic (2017) lyfter upp andra faktorer som kan vara betydelsefulla 

för en framgångsrik samverkan. Mellan samarbetsvilliga aktörer existerar respekt och 

ömsesidigt förtroende för att ha en framgångsrik samverkan. Samverkan mellan aktörer 

uppmuntras eftersom det är fördelaktigt för verksamheten. Att aktörer har avtal emellan 

varandra och har officiella möten är inte nyckeln och avgörande till en framgångsrik 

samverkan. Däremot är förståelse nyckeln till en framgångsrik samverkan det vill säga 

aktörerna måste förstå varandras arbetsmetoder, syfte, mål och motivation.  
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En kvalitativ studie av Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2016) analyserar hur 

mottagning av ensamkommande flyktingbarn kan se ut i Sverige samt insatser som tillämpas 

för deras integration. Det framkommer i studien att två dokument är centrala för HVB-hems 

och socialtjänstens samverkan samt att dessa dokument är ett viktigt steg för att främja 

ensamkommande barns integration i det civila samhället. Ett av de två dokument är vårdplan 

som upprättas av socialarbetarna på socialtjänsten tillsammans med ensamkommande barn 

och personal från HVB-hem. Vårdplan innehåller information om barnens behov gällande 

utbildning, hälsa, beteende- och emotionell utveckling. Det andra dokument är 

genomförandeplan som klargör tillvägagångsättet för att tillgodose barnens behov samt 

tydliggör den ansvariges roll. Socialtjänsten utför uppföljning minst var sjätte månad och får 

regelbundet rapporter från HVB-hems personal om motgångar samt framsteg gällande 

genomförandeplan. 

 
Wimelius m.fl. (2016) belyser även HVB-hem personalens arbetsuppgifter som var att stödja 

ensamkommande barn för vardagliga rutiner, tillgodose barnens behov samt underlätta för 

ensamkommande barn att dessa barn kan lära känna det svenska samhället. Personalen var 

även ansvariga att uppfölja ensamkommande barns färdigheter för att kunna bedöma om 

dessa barn är redo för nästa steg. Studien beskriver att HVB-hems personal visade tydligt att 

det är väsentlig att arbeta med varje barns individuella behov. Personalen berättade även att 

de anstränger sig för att kunna skapa en relation och tjäna ensamkommande barnens 

förtroende. En av de arbetsuppgifter som personalen har är också att stödja 

ensamkommande barn med att ta kontakt med myndigheter.  

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande avsnitt presenteras två teoretiska begrepp som kommer användas för att analysera 

den insamlade empirin. För att kunna få en bredare uppfattning kring begreppen samverkan 

och empowerment har källor hämtats från olika håll. Enligt Danermark och Kullberg (1999) 

är samverkan en nödvändig arbetsform för aktörerna inom välfärdsstaten. Därför används 

begreppet samverkan i denna studie för att kunna redogöra samverkans påverkan för 

ensamkommande barn. Enligt Askheim och Starrin (2007) används begreppet empowerment    

ofta under den senaste tiden vid situationer där individen är belägen i socialt underläge. 

Därför används empowerment i denna studie för att kunna belysa vikten av egen makt för 

ensamkommande barn då de redan är en sårbar grupp som finner sig i en utsatt situation.  

3.1 Samverkan 

Det sker omfattande förändringar i den svenska välfärdsstaten och nya arbetsformer i 

förändringsprocessen kan sammanfattas i begreppet samverkan. Samverkan har 

framkommit under hela den tid som välfärdsstaten existerat och är dessutom en nödvändig 

arbetsform som aktörerna inte kan välja att göra eller inte göra. Samverkan började betraktas 

som en intressant arbetsform inom den offentliga sektorn under 1990 talet. Förändringar 

inom arbetsformer och ansvarsområden leder till en beroendeförhållande mellan olika 
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aktörerna inom välfärdsstaten. Det leder i sin tur till att samverkan blir nödvändigt för att 

kunna klara verksamheten. Därefter övergår samverkan från att vara en förbättring form av 

effektiviteten till en förutsättning för att aktörerna ska kunna utföra sina åtaganden 

(Danermark & Kullberg, 1999; Grape, 2006). 

Danermark (2000) beskriver att begreppet samverkan inte är detsamma som samarbete. 

Samverkan handlar mer om att olika personer med annan utbildning och annan 

organisatorisk position som är styrda av andra regelsystem arbetar samt strävar efter ett 

gemensamt mål. Därav beskriver författaren att samverkan är målinriktade och 

gemensamma handlingar som utförs med andra aktörer inom en avgränsad grupp som 

arbetar med ett bestämt ändamål och problem.  

Samverkan kan beroende på verksamhetens utbyggnad indelas i fyra olika kategorier. Den 

första kategorin är kollaboration eller samverkan som innebär att samverkan sker i vissa 

former och kring särskilda frågor inom myndigheter. Den andra kategorin är koordination 

eller samordning som handlar om att sammanräkna olika myndigheters insatser för att 

kunna åstadkomma det bästa resultatet. Konsultation bidrar till att en yrkesgrupp från någon 

verksamhet utför tillfälliga insatser inom en annan verksamhet. Den sista kategorin är 

integration eller sammansmältning som handlar om att flera verksamheter förenas och får 

gemensamma arbetsuppgifter (Danermark & Kullberg, 1999). 

Det finns fyra viktiga aspekter som är centrala för samverkan som process. Den första 

aspekten handlar om att samverkan rör människor i dubbel bemärkelse det vill säga vid 

samverkan kan människor beaktas som både subjekt och objekt. Den andra aspekten belyser 

att det förekommer konkurrens på hur ett problem ska beaktas och angripas. Den tredje 

handlar om att samverkan är en lärande process medan den fjärde framhäver vad som är 

nödvändigt med en noggrann ledningsfunktion. Det är dessutom mer fördelaktigt att inleda 

processen försiktigt och förbättra samverkan med hjälp av erfarenheter som tas upp under 

arbetets gång (Danermark, 2000).  

Danermark (2000) beskriver att vid lämpliga förutsättningar kan samverkan vara en 

berikande och stimulerande process. Det är viktigt att det finns ett förtroende inom 

samverkansgruppen. Ledningen har en skyldighet att kontrollera att gruppen har de resurser 

samt kunskaper som behövs för att kunna genomföra de beslut som tas men saknar någon av 

grupperna dessa kunskaper eller resurser behöver de underrätta ledningen om detta. Det är 

även viktigt med strukturella förutsättningar för samverkan.  Att det finns en tydlig och 

bestämd ledning samt mål, att identifiera framkommande olikheter mellan aktörernas 

synsätt, regelverk och organisation och att undanröja eller utveckla dessa olikheter mellan 

aktörer som kan hindra samverkan är viktiga förutsättningar för en lyckad samverkan. 

Ytterligare lyfter Danermark (2000) upp flera faktorer som är viktiga att ha i åtanken vid 

samverkan såsom klargöra samt diskutera de olika aktörernas synsätt då samverkan sker 

med andra människor som kan ha olika synsätt. En annan faktor som belyses är att visa 

respekt och ta lärdom varandras synsätt.  

Samverkan har flera fördelar inom verksamheter såsom större träffsäkerhet och bättre 

matchning samt timing vid genomförande och även planering med insatser vilket kan leda till 

att insatserna förstärker och stödjer varandra. Ökad professionalitet mellan aktörerna, 

besparingar av resurser, utveckling av nya arbetsmetoder gällande insatser och åtgärder är 

också fördelar med samverkan (Danermark & Kullberg, 1999). Danermark och Kullberg 

(1999) lyfter även upp flera faktorer som gynnar och underlättar samverkan mellan aktörer. 

Dessa faktorer är att involvera alla berörda verksamheter, att organisera verksamheter i 
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gemensamma områden och samlokalisera verksamheterna, att samarbetet täcker alla nivåer 

inom verksamheter som ska samverka samt att tillsammans bedriva olika utvecklingsprojekt.  

Däremot finns det även olika faktorer som hämmar samverkan mellan aktörerna. Oklara 

målsättningar och ansvarsfördelning, olika organisatoriska strukturer, asymmetrisk relation 

mellan aktörer, skilda kunskapstraditioner och mål, svag samordning är ett par exempel på 

vad som hämmar samverkan (Danermark & Kullberg, 1999; Grape, 2006). Yrkesjargong kan 

även vara ett problem vid samverkan då samverkan handlar om möten mellan andra aktörer 

som kan tala olika språk. Därför är det viktigt att man undviker yrkesjargong och även 

undviker att använda språket för att fördumma eller utestänga andra (Danermark, 2000).  

Hinder som kan förekomma vid samverkan kan vara faktorer som hur och var beslutet skall 

tas i en särskild organisation. Det kan se olika ut beroende på vilken typ av organisation det 

gäller samt vilken kultur som utvecklats. Det framgår två typer av organisationer, platt 

organisation och hierarkiskt uppbyggd organisation. I en platt organisation har många 

befogenheter att ta beslut medan i en hierarkiskt uppbyggd organisation behöver den överste 

chefen ta besluten. Vid samverkan kan personer från dessa två organisationerna som har 

olika beslutsbefogenheter mötas vilket kan försvåra att ta gemensamma beslut och det kan 

skapa en obalans och irritation mellan aktörer. Dessutom kan det skapa ineffektivitet då 

arbetet kan fördröjas eftersom gruppen behöver avvakta och få svar från någon i gruppen. En 

annan typ av ineffektivitet kan förekomma då man behöver argumentera för att övertala 

chefen där svaret kanske inte alltid blir som förväntat. Delegering kan vara ett hinder vid 

samverkan när aktörerna inte vet om vad andras beslutmandat innefattar, vilket kan leda till 

att aktörernas förväntningar kan vara felaktiga. De olika aktörers beslutsmandat bör därför 

redan i början av samverkansprocessen klarläggas samt tydliggöras. Ännu flera hinder som 

är tydlig och som kan förekomma vid samverkan är bland annat finna och samla resurser och 

få ut information på ett lätt sätt (Danermark, 2000). 

Danermark (2004) betonar betydelsen av makt och maktrelationer för samverkansprocess 

mellan aktörerna. Makt finns alltid i en relation som en effektiv faktor eller som en resurs 

vilket kan aktiveras när förhållanden kräver. Författaren betonar att makt inte ska uppfattas 

som en egenskap hos individen utan makt bör ses som ett kännetecken i relationen mellan 

aktörer. Danermark (2000) belyser att vid samverkan kan regelsystemet ibland ge någon av 

aktörerna större makt över besluten vilket kan medföra att makten missbrukas vid 

samverkan. Danermark (2004) förtydligar att makt kan medföra en stor obalans mellan 

aktörerna när en av aktörer har mer makt jämfört med andra under en samverkansprocess 

vilket i sin tur kan påverka samverkan negativt. Att klargöra och fördela aktörernas ansvar i 

ett inledande skede av samverkan gör det möjligt att se maktförhållandena.  

3.2 Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som idag har blivit väldigt aktuellt och i många organisationer 

har begreppet blivit ett ledord i deras verksamhet. Empowerment förekom på 1920-talet och 

har sitt ursprung i USA. Dock användes begreppet i början på 1970-talet och användes vid 

diskussioner om social mobilisering, aktivism, lokal självstyrelse och lokal utveckling. Därav 

finns det en stark koppling mellan begreppet empowerment och de sociala proteströrelser 

samt den sociala aktivistideologin som utvecklades på slutet av 1960-talet i USA (Askheim & 

Starrin, 2007).  
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Begreppet empowerment har inte en direkt svensk översättning dock innefattar 

empowerment ordet power som innebär styrka, kraft och makt. Våra innersta önskningar 

såsom känslan av att känna sig kraftfull och stark, ha makt över sitt liv och att kunna uttrycka 

sig stärks av empowerment. Begreppet uppmärksammar även betydelsen av socialt stöd, 

delaktighet, självtillit, självkontroll, samarbete och självstyre. Inom både den privata- och 

offentliga sektorn som arbetar med att stödja individer används empowerment. Begreppet 

lägger tonvikten på att hjälpa individer som är i en utsatt situation och även stödja individers 

välbefinnande (Askheim & Starrin 2007).  

3.2.1 Empowerment som tankemodell och förhållningssätt 

Den empowermentorienterande tankemodellen har goda förhållningssätt till individen som 

tar hänsyn till att förstärka individens självkänsla genom att visa respekt och ödmjukhet. 

Individens självkänsla kan förstärkas ytterligare genom att individen känner sig hörd, sedd 

samt tagen på allvar. Den centrala faktorn i tankemodellen är det sammanbindande språket 

som har sina rötter i att bekräfta, uppmuntra och aktivt lyssnande. Det sammanbindande 

språket förstärker den individens självkänsla och en ömsesidig trygghet framställs (Starrin, 

2007).  

Tengqvist (2007) beskriver att klienter som befinner sig i en utsatt situation kan ha låg 

självkänsla, känsla av maktlöshet och lågt egenvärde som kan leda till att handlingsutrymmet 

i livet upplevs avgränsat. Vidare beskriver författaren att individens känsla av utanförskap 

och låg status i samhället behöver förstärkas genom stödinsatser vilket kan utföras genom 

empowermentsarbete. Författaren beskriver att flera verksamheter inte har en tydlig 

definition av empowerment för att ge möjligheten till individen att förklara vad 

empowerment innebär för just den enskilde. En del verksamheter arbetar för att hjälpa 

individer och grupper med deras empowerment eftersom samhällsstrukturer påverkar och 

begränsar de utsattas möjligheter. Målet för verksamheterna blir att förändra 

samhällsstrukturerna genom att försöka hjälpa de utsatta grupperna att bli som aktörer på 

liknande förutsättningar som grupper som är mer privilegierade i samhället. Detta kan 

genomföras genom social mobilisering det vill säga genom att samarbeta och arbeta i grupp 

för ett kollektivt agerande för ett gemensamt mål.  

Utöver det beskriver Tengqvist (2007) vidare att empowermentarbete grundar sig främst i 

människosyn, värderingar och förhållningssätt. Empowermentsarbete kan genomföras 

genom att ta ställning till människors lika värde och rättigheter, att alla människor är 

kompetenta vid rätt förutsättningar och att framhäva och förändra maktstrukturer. För att 

kunna ta ställning till människors värde och lika rättigheter behövs det först och främst ett 

erkännande av lika värde och rättigheter oavsett människans bakgrund. Detta kan innebära 

att man inom empowermentsarbete tar hänsyn till människors olika bakgrund och 

upplevelser. För att kunna se att alla människor är kompetenta vid rätt förutsättningar 

behöver individen känna att denne har makten att själv bestämma och göra val över sitt liv. 

Då blir individen en aktör istället till en mottagare av insatsen. Aktörskap kan vara grunden 

för en empowermentprocess det vill säga att människan får möjligheten att ta ansvar och 

även se att denne kan förändra sin egen situation. Detta leder till att känslan av maktlösheten 

minskas och självkänslan samt den inre förmågan att agera börjar utvecklas. För att kunna 

stärka individens aktörskap behöver individens egen vilja och förutsättningar byggas. Därav 

förstärks individens styrkor och friska sidor medan de problem och svårigheter får en mindre 

betydelse för individens identitet. Dessutom nämner författaren ytterligare en faktor som 
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stöttar människors aktörskap som är tillit och tilltro. Det innebär att ha ett förtroende på 

människors förmåga att prestera om de rätta förutsättningarna föreligger. För att kunna 

framhäva och förändra maktstrukturer behöver individen få kännedom om att de har makten 

att själva påverka sin egen situation. Innebörden av makt och maktlöshet behöver tydliggöras 

för att dold maktuövning och inlärd hjälplöshet är motstånd till egenmakt. I slutändan kan 

empowermentsarbete ge individen möjlighet att delta i samhällets utveckling samt 

förverkliga sina mål och drömmar (Tengqvist, 2007). 

4 METOD  

4.1 Val av metod 

Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och HVB-hem samverkar kring 

omhändertagande av ensamkommande barn samt att belysa socialarbetares upplevelser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. För att kunna få fram aktörernas upplevelser av sitt 

arbete samt hur samverkan ser ut har en kvalitativ metod genomförts eftersom en kvalitativ 

forskning lägger vikt vid individens upplevelser (Bryman, 2011). Enligt Widerberg (2002) 

syftar en kvalitativ studie att tydliggöra ett fenomens innebörd eller egenskaper medan 

kvantitativ studie syftar till att konstatera mängder. Syftet med kvalitativa studier är att 

använda mötet mellan respondent och forskare för att få fram respondenters berättelser och 

insikter. Därför har kvalitativa intervjuer valts som metod för att kunna få fram 

respondenternas upplevelser och berättelser.  

Studien utgår från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 

metod valdes för att respondenten skulle ha möjlighet att utveckla sina svar. Under en 

semistrukturerad intervju har respondenten dessutom stor frihet att utforma sina svar på sitt 

eget sätt. När intervjuaren anknyter till något av respondentens svar kan intervjuaren ställa 

frågor som inte ingår i intervjuguiden. Det kan på så sätt göra att intervjuprocessen blir mer 

flexibel (Bryman, 2011). Liknande frågor ställdes till samtliga respondenter men anpassades 

till respondentens arbetsplats genom två olika intervjuguider.  

4.2 Urval 

Urvalet grundade sig i våra frågeställningar och är målinriktat för att kunna besvara studiens 

syfte. Urvalet bestod av aktörer som är relevanta och av studiens syfte ämnades i detta fall 

personal på HVB-hem samt socialsekreterare från socialtjänsten att intervjuas. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer varav fyra bestod med HVB-hems personal och resterande fyra 

med socialsekreterare från socialtjänsten. För att hitta respondenter som är insatta i studiens 

ämne har målinriktad urval och bekvämlighetsurval använts som urvalsmetod. Enligt 

Bryman (2011) innebär målinriktat urval ett icke-sannolikhetsurval det vill säga deltagarna 

väljs inte på ett slumpmässigt sätt. Syftet med ett målinriktat urval är att deltagarna som 
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väljs ut ska vara relevanta för forskningens syfte och frågeställningar. Vidare kan målinriktat 

urval inte generaliseras till en population. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

För att hitta relevanta respondenter till studien har både verksamheternas teamledare 

kontaktats via telefonsamtal som sedan lämnat kontaktuppgifter för vilka personer som kan 

vara relevanta för studien. Därigenom kontaktades respondenterna genom telefonsamtal där 

studiens syfte redogjordes och intervjuguide skickades via mail till samtliga respondenter. 

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av intervjuguider (se bilaga A och B) där bilaga A 

var utformad till HVB-hems personal samt bilaga B var till socialsekreterarna. Intervjuerna 

tog mellan 45–60 minuter och ägde rum på olika platser såsom HVB-hem, socialtjänstens 

lokaler och på Mälardalens högskola. Intervjuplatserna anpassades efter respondenternas 

önskemål för att ha en trygg och bekväm miljö för samtliga. Studiens syfte och 

frågeställningar presenterades en gång till innan intervjuerna och respondenterna 

informerades om att den insamlade empirin kommer att förhållas enligt de forskningsetiska 

principerna. Samtliga respondenter blev tillfrågade för godkännande av att spela in 

intervjuerna. Efter deras muntliga samtycke spelades intervjuerna in via 

ljudinspelningsinstrument för att därmed bearbeta den insamlade empirin genom 

transkribering. Genom att spela in intervjuerna underlättades kontakten mellan intervjuare 

och respondenten då intervjuaren kunde fokusera på respondentens berättelse. Under 

intervjuerna ställde ena intervjuaren frågor medan den andra observerade och antecknade 

relevanta frågor samt flikade in med följdfrågor vid behov. Avslutningsvis fick samtliga 

respondenter möjligheten att framföra om de hade något ytterligare att tillägga samt även 

ställa frågor.  

4.4 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer har som tidigare nämnts spelats in med hjälp av ett 

ljudinspelningsinstrument. Direkt efter att respektive intervju ägt rum transkriberades 

materialet med hjälp av ljudfilerna. Det vill säga intervjuerna skrevs ordagrant i textform för 

att vi sedan ska kunna analysera materialet. Vid analys av den insamlade empirin användes 

kodning genom att först transkribera intervjuerna och sedan markerades relevanta data som 

besvarade studiens syfte och frågeställningar. För att underlätta kodningen delade vi in den 

insamlade empirin i två delar; socialtjänsten och HVB-hem. Enligt Bryman (2011) är kodning 

första steget vid analys av den insamlande empirin i de flesta former av kvalitativa analyser. 

Vidare nämner Bryman (2011) att med hjälp av kodning kan huvudteman/nyckelord urskiljas 

vilket gör texten mer hanterbar samt skapar en struktur. En tematisering gjordes av samtliga 

intervjuer genom att liknande teman och mönster som är av relevans valdes ut. Det innebär 

att kopplingar mellan svaren på intervjuerna som är av relevans till varandra hittades. De 

framhävande teman i studien var; samverkan mellan aktörer, förutsättningar för en god 

samverkan, utmaningar i arbetet, relation och bemötande mellan socialarbetare och barnet 

samt integrationsarbete. Kodning och tematisering underlättade att skapa en strukturell 

ordning samt analysering av den insamlade empirin. Efter kodningen och tematiseringen 

formades studiens resultat och materialet lästes igenom ett flertal gånger för att säkerställa 
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att korrekt summering skett. Bryman (2011) nämner att resultatet som framställs är 

slutprodukten av kodningen och tematiseringen.   

4.5 Validitet och reliabilitet  

Enligt Kvale (1997) är begreppet reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i relation till 

verifiering av studiens empiri. Begreppet reliabilitet anknyter sig till forskningsresultatets 

konsistens. Enligt Bryman (2011) innebär begreppet reliabilitet tillförlitlighet, det vill säga 

studiens resultat blir densamma även om studien genomförs på nytt eller påverkas av 

tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar. Vidare relaterar Bryman (2011) att extern 

reliabilitet handlar om replikation där det krävs att studien är replikerbar och ger samma 

resultat oavsett förutsättningar eller vem som utför studien. Därutöver poängterar Bryman 

(2011) att kvalitativ studie inte uppfyller kriteriet om replikerbarhet i de flesta fall, då de 

sociala förutsättningar och sociala miljön ständigt förändras. Genom att på ett tydligt sätt 

förankra studiens tillvägagångssätt och metoder samt använda dem på ett korrekt sätt ökas 

studiens pålitlighet. Samtidigt har studien låg reliabilitet då det är svårt att replikera en 

kvalitativ studie på grund av ständig utveckling av sociala kontexter. Därefter förklarar 

Bryman (2011) att intern reliabilitet är väsentligt för studier då deltagarna i forskarlag ska 

enas om hur tolkningar ska genomföras. Genom att enas om genomförandet av tolkningar 

mellan uppsatsförfattarna och transkribera intervjuerna har studiens interna reliabilitet 

ökats.  

Enligt Kvale (1997) innebär validitet att undersöka det som var avsett att undersökas. 

Bryman (2011) framhäver också att validitet handlar om hur man identifierar, observerar 

eller mäter det man skulle mäta. Genom att välja relevanta respondenter samt fokusera på 

studiens syfte får studien en hög validitet. Dock kan respondenternas svar inte säkerställas 

att det motsvarar sanningen, då respondenter kan försöka måla upp en bra bild av sig själva 

eller sin verksamhet vilket i sin tur kan påverka studiens validitet. Bryman (2011) nämner att 

intern validitet innebär att det ska förekomma en motsvarighet mellan forskarens 

observationer och studiens teoretiska idéer. Eftersom studiens respondenter är relevanta och 

har den erfarenhet som behövs för att kunna besvara studiens syfte ökas studiens interna 

validitet. Enligt Bryman (2011) handlar extern validitet om huruvida studiens resultat kan 

generaliseras till andra förhållanden och sociala miljöer. På grund av studiens begränsade 

urval samt metod kan resultatet ej generaliseras, då studiens fokus ligger på socialarbetarens 

upplevelser vilket kan se olika ut i andra miljöer eller situationer.  

4.6 Etiskt ställningstagande 

Under undersökningsprocessen är det viktigt att som forskare ha de fyra forskningsetiska 

principerna i åtanke. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet enligt Bryman (2011). De 

forskningsetiska principerna har genomgåtts muntligt tillsammans med samtliga 

respondenter.  

Informationskravet handlar om att respondenten som ska bli intervjuad ska informeras om 

studiens syfte samt att det är frivilligt att delta. Dessutom ska respondenten informeras om 
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att denne har rätt att hoppa av vid önskemål (Bryman, 2011). Respondenterna informerades 

om studiens syfte redan vid första kontakten samt innan intervjun genomfördes. En 

intervjuguide med studiens syfte och frågeställningar skickades i förväg till samtliga 

respondenter för att de även skulle få möjligheten att förbereda sig samt få en uppfattning 

om syftet med undersökningen. Enligt Ahrne och Svensson (2015) handlar samtyckeskravet 

om att respondenterna har rätt att bestämma om de vill medverka eller ej. Samtliga 

respondenter informerades om samtyckeskravet muntligt både vid första kontakten samt 

innan intervjun ägde rum. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenternas uppgifter 

och materialet som samlas in ska hanteras med stor konfidentialitet. Det är viktigt att ha 

kännedom om denna princip för att respondenten ska kunna känna sig trygg (Ahrne & 

Svensson, 2015). Respondenterna informerades om att deras personuppgifter samt att 

materialet kommer att behandlas med stor konfidentialitet så att inga obehöriga får tillgång 

till materialet. Ljudinspelningarna och transkribering har behandlats på ett tryggt sätt och 

har därefter förstörts för att skydda konfidentialiteten. Nyttjandekravet handlar om att 

personuppgifter som samlas in endast ska användas för studiens syfte (Ahrne och Svensson, 

2015). Innan intervjun genomfördes förklarades samt tydliggjordes det för samtliga 

respondenter om hur materialet skulle användas och att det ännu en gång endast var för 

forskningsändamålet. 

5 RESULTAT OCH ANALYS  

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuer framställas samt analyseras med hjälp av 

tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Resultatet ger en blick av hur 

samverkan bedrivs mellan de presenterade aktörerna samt respondenternas upplevelser av 

sitt arbete med ensamkommande barn. Teman som framträder är att socialarbetarnas bidrag 

till inkludering, HVB-hem integrationsarbete, förekommande utmaningar i arbete med 

ensamkommande barn, samverkan mellan HVB-hem och socialtjänsten och nyckeln till god 

samverkan. Samtliga respondenter är konfidentiella därför kommer de att i följande avsnitt 

benämnas som respondenter. 

5.1 Socialarbetarnas bidrag till inkludering av ensamkommande barn  

Under följande tema kommer de två centrala aktörernas (HVB-hem och socialtjänsten) 

arbetsuppgifter redogöras som en inledande presentation. Centrala punkter som är 

väsentliga att tänka på i arbete med ensamkommande barn kommer också att presenteras 

såsom relation, bemötande och barnens behov. Samtliga respondenter från HVB-hem uppger 

att deras arbetsuppgifter är att bland annat dokumentera, gå igenom ungdomarnas 

genomförandeplan och försöka finnas där som ett stöd och motivera de ensamkommande 

barnen. Andra arbetsuppgifter som respondenterna nämner är att hjälpa ungdomen på 

boendet att förstå hur det svenska samhället fungerar vad gäller skola och andra 

myndigheter. 
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På papper som säger att jag är boendestödjare och handledare det är ju ganska diffust men i verkligheten 

blir man allt från kurator till sjuksköterska i princip bror och pappa. Man blir någon slags 

familjemedlem fast man inte är det, man har inte auktoriteten att vara familj på något sätt jag kan inte 

bestämma över dem men ändå är man något slags trygghet för dem. (HVB-hems personal).  

Även tidigare studier visar att HVB-hems personal anser sig vara centrala aktörer i barnens 

liv vilket möjliggör social inkludering för ensamkommande barn (Stretmo och Melander, 

2013). Att ensamkommande barn ofta upplever HVB-personalen som familjemedlemmar har 

även bekräftats av andra studier (Kohli, 2006). Enligt Kohli (2006) är det till stor fördel om 

ensamkommande barn upplever socialarbetaren som en behjälplig myndighetsfigur istället 

som en vakt, vilket kan i sin tur skapa en befrielse för båda parterna. Wimelius m.fl. (2016) 

belyser också liknande arbetsuppgifter som HVB-hems personalen har. Det framkommer 

även att det är väsentligt att arbeta med varje barns individuella behov, att skapa en relation 

och att tjäna ensamkommande barns förtroende. 

 
Respondenter från socialtjänsten berättar att i deras arbetsuppgifter ingår det att inleda en 

utredning för att utreda ungdomen och se vad denne har för behov för att därefter fatta 

beslut om insats och följa upp insatserna. Insatserna kan vara i form av placering och 

familjebehandling som beviljas enligt SoL och LVU. Socialsekreterarna har ansvar för 

boende, säkerställa att skolan fungerar, se till att ungdomarnas behov tillgodoses i deras 

placering, ha utredningssamtal och uppföljningar. Socialsekreterarna berättar även att de har 

tät kontakt med barnen och att barnen kan vända sig till dem vid behov. Likaså beskriver 

Sundqvist m.fl (2015) att HVB- hems personal och socialsekreterare har skyldigheter och 

ansvar att tillsammans följa upp barnens utveckling och mående.  

I intervjuerna framgår det att respondenterna från HVB-hem anser att ensamkommande 

barns främsta behov är att de får ett tak över huvudet, mat och värme. Det första de får är en 

placering på boendet, mat och kläder. Därefter kommer allt annat som ensamkommande 

barn behöver såsom att lära sig språket, lära sig om det svenska samhället och få kännedom 

om sina skyldigheter och rättigheter. Det framkommer även att ensamkommande barn kan 

möta på en kulturkrock när de kommer till Sverige. De kommer till ett främmande land med 

ett samhälle som de kanske inte alls har några kunskaper i och de bär på olika bagage vilket 

gör att varje individ har personliga och olika behov. Därför betonar respondenterna att det är 

viktigt att lyssna på varje barn då behoven kan se olika ut. 

...visa förståelse för deras kultur också. De möter på en kulturkrock när de kommer till Sverige och vi 

ansvarar för att de ska integreras och vi behöver förklara hur det är i Sverige och man behöver vara lite 

nyfiken på deras kultur, för att det kan kanske svarar på något där bak, man får mer förståelse 

(Socialsekreterare).  

Respondenterna betonar även att dessa barn behöver känna sig hörda från någon vuxen. 

Dessutom förtydligar en av respondenterna att med hjälp av språket kan barnen skapa sig ett 

bra nätverk där det blir lättare att se vad deras faktiska behov och intressen ligger. Av 

intervjuerna med socialsekreterarna framgår det att ensamkommande barns ytterligare 

behov är att känna sig trygg, få en placering som följs upp, få en godman, ha en bra hälsa och 

en välfungerande skolgång. En respondent från socialtjänsten betonar även att det är viktigt 

att de ensamkommande barnen får snabba samtalskontakt för att kunna prata om tidigare 

upplevelser för att kunna bearbeta sitt trauma. Kopplat till tidigare forskning återger 

Newbigging och Thomas (2011) samt Okitikpi och Aymers (2003) liknande behov för 
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ensamkommande barn som tenderas att vara synliga. Vidare förklarar Okitikpi och Aymers 

(2003) att känsla av osäkerhet, ångest och isolering kan skapas när barnens behov inte blir 

tillgodosedda. På så sätt kan relationen mellan socialarbetaren och barnen försvåras.  

 
Flera av respondenterna betonar att vid bemötande med ensamkommande barn är det viktigt 

att ha en dialog där öppna frågor kan ställas och verkligen visa att man lyssnar på dem. 

Dessutom framgår det av respondenterna att det är viktigt att försöka förstå deras situation 

eftersom alla ensamkommande barn har en unik historia då barnen har genomgått en flykt 

med traumatiska upplevelser. Respondenterna betonar även att det är viktigt att barnen 

känner sig bekräftade, speciellt då de inte har ett nätverk i Sverige. Det framkommer även att 

det är viktigt att bemöta dem med öppna armar det vill säga lite omfamnande där man visar 

på att de finns där för just barnet och arbetar för att barnet ska få det bra. Det framgår 

genomgående i intervjuerna att det är viktigt att man ger barnet möjlighet att uttrycka sig och 

att barnet sätts i fokus. Begreppet empowerment kan relateras till respondenternas sätt att 

bemöta ensamkommande barn, då empowerment går ut på att hjälpa individer som befinner 

sig i en utsatt situation samt stödja individers välbefinnande (Askheim & Starrin 2007). 

Ytterligare tydliggör Tengqvist (2007) att individer som befinner sig i en utsatt situation kan 

ha låg självkänsla, känsla av maktlöshet och lågt egenvärde vilka behöver förstärkas genom 

stödinsatser vilket som i sin tur kan utföras genom empowermentsarbete.  

Att jobba med människor är inte som att jobba med maskiner. Det är viktigt att man visar och har 

tålamod. Man ska lyssna mycket, man ska försöka att förstå deras problematik. Så är det, det som är 

viktigt med det arbete (HVB-hems personal).  

En respondent betonar vikten av att vara respektfull vid bemötandet och även att vid 

konfliktsituationer inte höja rösten för att inte kränka barnet. Det är viktigt att vara öppen 

och förklara för att kunna skapa ett starkare band med barnet då denne också kan få större 

förståelse för socialsekreterarens arbetssätt. Andra faktorer som betonades av 

respondenterna var att vara artig, trevlig men samtidigt vara väldigt tydlig med gränser och 

regler. Vidare berättar respondenterna att det är viktigt att ha kännedom om att en del 

ensamkommande barn kan vara traumatiserade vilket kan betyda att de behöver lugn och ro. 

På detta sätt vinner man ungdomens respekt och förtroende vilket som är en väldigt viktig för 

bemötande med barnen. Detta instämmer med studien av Newbigging och Thomas (2011) 

där det framhävs att vara öppen, vänlig och ha förståelse samt acceptans är viktigt vid 

bemötande av ensamkommande barn. Det kan även förknippas med den 

empowermentorienterande tankemodellen som har i syfte att förstärka individens 

självkänsla genom att visa respekt och ödmjukhet. Det är även viktigt att individen känner sig 

hörd, bekräftad och tagen på allvar för att dennes självkänsla skall kunna förstärkas (Starrin, 

2007).  

Samtliga respondenter återger likartade respons gällande faktorer som är väsentliga för 

relationen med ensamkommande barn. De faktorer som betonas av respondenterna var att 

ha samtal, ha tålamod, lyssna och bygga en relation med barnen. 

Ja viktigaste är att bygga den relation, viktigast att vinna förtroende och det är inte lätt det är inte kort 

process det är ganska lång process för att få någon som är ny i Sverige som har mycket i sin ryggsäck 

att öppna sig och lita på en människa så det är mycket tålamod mycket samtal mycket att visa respekt, 

känsla kärlek (HVB-hems personal). 
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Citatet ovan kan relateras till en studie skriven av Stretmo och Melander (2013)  
som också uppmärksammar förtroende som en viktig faktor för relationen. För att kunna 

tjäna förtroende och för att barnen ska kunna vara öppna mot socialarbetaren krävs en 

relation mellan socialarbetaren och barnet.  

 
Utöver det nämner respondenterna att det är viktigt att visa empati det vill säga att arbetarna 

bryr sig om barnen för att snabbare bygga upp en relation men även försöka förstå 

innebörden av begreppet ensamkommande barn samt deras problematik. Andra faktorer 

som nämndes var att finnas där, ställa upp och vara välkomnande. En av respondenterna 

berättar även att det är viktigt att ha lite kunskap om de ensamkommande barnens länder 

och kultur för att kunna ha en förståelse om barnens bakgrund. En annan faktor som 

framkommer är vikten av en god samverkan med andra aktörer för att kunna ha en bra 

relation med ensamkommande barn då aktörerna blir de enda vuxna i ungdomens liv som 

skall förstå ungdomens vilja och ilska. Andra faktorer som är viktiga för relationen som inte 

framhävs i intervjuerna är att vara ärlig, tydlig samt realistisk. Därav är det viktigt att 

socialarbetaren har ett känslomässigt engagemang i sitt arbete med ensamkommande barn 

för att kunna skapa en relation (Kohli, 2006). Empowermentsarbete kan anses vara ett 

förhållningssätt för att kunna skapa en relation. Eftersom empowermentsarbete grundar sig 

på att ta ställning till människors lika värde och rättigheter oavsett bakgrund vilket som i 

detta fall kan vara betydelsefullt för att kunna skapa en relation med barn. Utöver det tar 

empowermentarbete även hänsyn till människors olika bakgrund och upplevelser (Tengqvist, 

2007). Genom att ta hänsyn till barnens bakgrund och upplevelser kan en mer gynnsam 

relation byggas och samtidigt kan socialarbetarens förmåga att känna empati samt förståelse 

ökas.  

Det är ju att visa empati att man förstår och att man är där, fast de kanske beter sig illa så kan man vara 

tydlig med att man vill gärna ha en relation även om de beter sig illa. Det är inte dem man inte tycker 

om i det beteendet utan det är beteendet man inte tycker om inte personen. Att man hela tiden är där 

man ställer upp, man har sina samtal eller man är bara välkomnande (HVB-hems personal).  

5.2 HVB-hems integrationsarbete för och med ensamkommande barn  

 
Det framkommer att HVB-hems personal har olika ståndpunkter gällande hur HVB-hem 

arbetar för att kunna integrera ensamkommande barn i det svenska samhället. En del 

respondenter presenterar flera metoder som används inom verksamheten såsom ADL 

(allmän daglig livsföring) där personalen berättar om hur de ka§n sköta sin ekonomi och hur 

svenska samhället fungerar, Motiverande samtal, 7-tjugo och en annan metod som heter 

lösningsfokuserade arbetssätt. Flera respondenter uppger att personalen på HVB-hem 

arbetar med integrationen dagligen och använder sig utav olika pärmar. De pärm som 

används av personalen är “Hitta rätt” och“Röda tråden” vilka anses vara behjälpligt verktyg 

för att kunna informera ensamkommande barn om hur svenska samhället fungerar. En av 

respondenterna uppger ytterligare att HVB-hem samverkar med andra aktörer och bjuder in 

dem till temakvällar på boendet för att presentera sin verksamhet till barnen vilket anses vara 

en del av barnens integrationsprocess. En av respondenterna från HVB-hem betonar vikten 

av att vara tydlig och ärlig mot de ensamkommande barnen när man berättar om hur det 

svenska samhället fungerar. Wallin och Ahlström (2005) beskriver att ensamkommande 
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barn behöver skapa nya kontakter för att få det sociala stödet samt lära sig det nya språket. 

Dessutom är det viktigt att minoritetsgruppen som inte känner sig som en del av samhället 

uppmärksammas för att främst förhindra en försämrad ohälsa hos dem. Tengqvist (2007) 

påpekar att samhällsstrukturer kan påverka och begränsa de utsattas möjligheter därför är 

det viktigt att en del verksamheter arbetar med individers empowerment. 

Samhällstrukturerna kan förändras genom att stödja utsatta grupper att bli som aktörer på 

liknande förutsättningar som grupper som är mer privilegierade i samhället vilket kan 

uppnås genom social mobilisering. Det kan innebära att samverka för ett gemensamt mål 
samt arbeta mer för inkludering än exkludering. Det kan vidare relateras till projektet RC 

som syftar till att öka barnens empowerment genom olika aktiviteter samt genom att utveckla 

de ensamkommande barnens relationer med det civila samhället (Aytar & Brunnberg, 2016). 

Respondenten anser vidare att ensamkommande barn kan få hopp om vissa saker som 

egentligen i verkligheten kräver hårt arbete. Därför är det viktigt att förklara att vissa saker 

kan vara svårare att uppnå så att ensamkommande barn får en kännedom om detta i förtid 

för att därmed veta hur de bör gå tillväga i framtiden för att kunna uppnå sina drömmar och 

mål.  

Alla ville bli läkare och piloter på den tiden. Vissa kollegor säger bara att det är okej, det kan man bli. 

Men det inte är okej, du måste förklara för en 17 åring hur lång tid det tar att sluta grundskolan, 

gymnasiet och sen högskolestudier, det är omöjligt. Annars har man inte varit öppet, det ska bli mer 

fakta, så är det livet. (HVB-hems personal).  

Respondenter från socialtjänsten är överens om att de inte arbetar just med att integrera 

ensamkommande barn i det svenska samhället utan socialtjänsten ger uppdraget vidare till 

HVB-hem som arbetar för integration. Dock framkommer det i intervjuerna att socialtjänsten 

hänvisar och även informerar uppdragstagarna angående integration samt försöker 

uppmuntra och motivera ensamkommande barn om att bland annat ha en välfungerande 

skolgång.  

Vi utreder och kollar barnets behov och önskemål(...) vi är ju inte de här direkta ute integreringen 

däremot så är vi som har ansvar att styra vården satt det blir så bra som möjligt. Vi är ju inte de som är 

ute på fältet med ungdomen utan vi är på kontoret åker ut och besöker så. allting ligger ju på 

samarbetspartner men vi får styra det liksom (Socialsekreterare). 

5.3 Utmaningar i arbete med ensamkommande barn för socialtjänsten 

och HVB-hem 

 
Ett framträdande tema i intervjuerna är förekommande utmaningar som socialarbetare 

möter i sitt arbete med ensamkommande barn. En av respondenterna upplever att en 

utmaning som kan förekomma är ensamkommande barns kvinnosyn. Respondenten 

förklarar vidare att därför är det viktigt att informera samt ge kunskap om hur samhället i 

Sverige fungerar för att försöka ändra deras syn på kvinnor. En annan utmaning är att 

ensamkommande barn under asylprocessen bär på en ständig känsla av rädsla vilket kan leda 

till att barnen kan ha för sig att personal på boendet delar med sig all information om 

ungdomen till andra myndigheter. Därmed kan det leda till att ungdomen inte delar med sig 

och berättar inte så mycket till personal på boendet. Respondenten förklarar vidare att det är 
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viktigt att återigen informera barnet hur det egentligen fungerar. Ensamkommande barnens 

upplevelser av rädsla påpekas också i studien av Okitipiki och Aymer (2003) där 

socialarbetaren upplever svårigheter när barnen är reserverade det vill säga barnen delade 

med sig ganska lite information och undvek att ta kontakt med socialarbetarna.  

 
Av intervjuerna med socialsekreterarna framkommer det att språket kan vara en annan 

utmaning trots att socialsekreterarna använder sig utav en tolk eftersom det blir svårt att nå 

fram till barnet. Dessutom blir det inte alltid rätt information som förmedlas genom tolken. 

Det kan vara svårt att förmedla känslor via en tolk särskilt när tolken inte kan översätta de 

direkta orden. I en del fall har socialsekreterarna varit tvungna att ha telefontolk vilket som 

ibland kunde upplevas som jobbigt då det kunde vara svårt att höra vad tolken sa genom 

telefonen. Det blir även svårare att skapa en relation med de ensamkommande barnen då 

man inte kan ha en direkt dialog utan en tredje person är inblandad. Respondenternas 

upplevelser kan relateras till studien av Newbigging och Thomas (2011), där vikten av språk 

och kommunikation betonas eftersom språket kan underlätta kommuniceringen med barnen 

då det underlättar att förstå barnens individuella behov. 

Respondenterna kunde även uppleva att en utmaning som förekommit i deras arbete med 

ensamkommande barn är när respondenterna inte kan påverka asylprocessen. Det har varit 

en utmaning ibland för respondenterna när processen inte gått som den ska och den har tid 

fördröjts samt när de vill något men inte kan styra det på grund utav regler och riktlinjer som 

måste följas. 

Det är svårt att samarbete med vården det är många som behöver BUP kontakt eller kuratorkontakt och 

det tar lång tid tills man får det samtalskontakt så vi gör så gott vi kan på boendet men oftast känner oss 

otillräckliga (HVB-hems personal). 

En respondent från socialtjänsten berättar att en utmaning som kunde förekomma i arbetet 

är när det är svårt att samverka med HVB-hems personal och godeman samt att hitta rätt 

insats till barnet. Ännu en utmaning som förekommer är omplaceringar som måste göras 

uttrycker en respondent från socialtjänsten.   

Ett hinder kan vara att du har upparbetat bra kontakt med skolan och med BUP och sen får ungdomen 

inte bo kvar på antingen HVB eller familjehem och att du måste omplacera och sånt här externt köp 

HVB-hem i annan stad vilket är jättevanligt, då blir det ju sådana här motstånd att man tappar sin BUP 

kontakt eller skolkontakt så det är ju sånt som hindrar hela tiden att det bryts i relation med skolan 

(Socialsekreterare). 

5.4 Samverkan mellan HVB, socialtjänst och andra aktörer 

Samtliga respondenter från HVB-hem betonar att samverkan med socialtjänsten har tidigare 

varit låg, då det kunde vara svårt att nå socialsekreterarna och de kände sig inte prioriterade. 

Dock berättar samtliga respondenter att idag har de en mer välfungerande samverkan vilket 

som kan bero på att det inte är lika många ensamkommande barn som anländer till Sverige.  

Vid ungdomens första besök på det aktuella boendet har socialsekreteraren och personalen 

på boendet tillsammans med ungdomen ett så kallat inskrivningssamtal. Socialsekreteraren 

skriver en vårdplan och därifrån har personal på HVB-hemmet ansvaret att skriva en 
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genomförandeplan som uppföljs var 6:e vecka som sedan ska skickas till socialtjänsten för 

godkännande. En vårdplan skrivs utifrån utredningen och formas utifrån varje barns behov. 

Dessutom innehåller den information om ungdomens bakgrund och om det finns någon 

sjukdom eller om det finns någon problematik som boendet bör känna till. Socialsekreterare 

har skyldighet att som tjänstemän följa upp placeringar och har ansvar att se till att 

vårdplanen följs. Det kan instämma med studien av Wimelius m.fl. (2016) där det upplyses 

att vårdplan och genomförandeplan är centrala för samverkan mellan HVB-hem och 

socialtjänsten.  

Majoriteten av respondenter anser att HVB-hem och Socialtjänsten har gemensamma mål 

som utformas genom vårdplan och genomförandeplan. Det framkommer att gemensamma 

mål är väldigt individuella och det kan handla om till exempel att ha god hälsa, fungerande 

skolgång, fritidsaktiviteter, trygghet samt integration i svenska samhället. En respondent 

från HVB-hem berättar att HVB-hem får ett övergripande mål som är att ensamkommande 

barn ska känna sig trygga, bli självständiga och integrera sig i Sverige. De övergripande 

målen bryts ner i flera mål som HVB-hems personal beskriver i genomförandeplan. På det 

sättet har HVB-hem och socialtjänsten gemensamma mål. 

Målen som finns med i genomförandeplanen beror på individen. Vissa behöver lära sig svenska mera, 

vissa behöver ta tag i sitt mående och ta kontakt med vårdcentral, vissa rör inte på sig och behöver 

aktiveras. Ja det är olika beroende på vad individen behöver (HVB-personal). 

De övergripande målen kan förverkligas genom empowermentsarbete som handlar om att 

stärka individens innersta önskningar (Askheim & Starrin, 2007). Enligt Danermark (2000) 

handlar samverkan om att aktörer ska sträva efter gemensamma mål för att arbeta med ett 

bestämt ändamål och problem. Johansson (2014) poängterar att om aktörer har kunskap om 

problemområdet föreligger en ökad sannolikhet till god samverkan medan brist på konkreta 

mål samt gemensamma arbetsförhållande kan hindra en god samverkan.  

 
Personal på HVB-hem och socialsekreterarna uppger att de har en regelbunden kontakt med 

varandra. Beroende på barnet kan kontakten se olika ut det vill säga det är väldigt 

individuellt. Dessutom har socialsekreteraren ansvar att ha uppföljningar var 3:e månad. 

Aktörerna samverkar genom att bland annat ha telefonsamtal, möten, skicka 

sammanställningar var 6:e vecka som innefattar hur det går för barnen, uppföljningar och de 

har ett system där de kan flagga till varandra vid akuta fall. 

Respondenter från HVB-hem påpekar att socialsekreterarnas tuffa arbetsbelastning leder till 

att socialsekreterarna inte har tillräckligt med tid vilket kan hindra en god samverkan mellan 

HVB-hem och socialtjänsten. En av respondenterna upplever att bristen av information 

gällande ungdomens hälsa och bakgrund hindrar själva arbetet på HVB-hem samt 

samverkan med andra aktörer och förklarar även att det kan bero på tystnadsplikt mellan 

aktörer. Ytterligare ett hinder som påpekas av en respondent från HVB-hem är att HVB-

hems personal inte kan få någon återkoppling av andra socialsekreterare vid 

ordinariesocialsekreterarens ledighet eller sjukskrivning. Respondenterna från socialtjänsten 

framhäver att missförståelse och oliktänkande mellan aktörer kring barnets behov eller 

placering samt brist på kompetens hos HVB-hems personal hindrar samverkan. En 

respondent från socialtjänsten upplever även att otydlighet i ansvarsfördelning försvårar 

samverkan med HVB-hem där olika ansvar förväntas att tas av den andra samverkanspartner 

vilket gör att aktörer inte kommer överens. Liknande resonemang framställs av Widmark 
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m.fl. (2011) det vill säga att bristande klarhet om ansvarsfördelningen kan vara ett hinder för 

samverkan. Det kan vidare relateras till Danermark och Kullberg (1999), Grape (2006) och 

Sundqvist m.fl. (2015) att för att samverkan ska bli framgångsrikt är det viktigt att ha 

kännedom och kunskap om varandras arbetsroller samt ha tydliga ansvarsfördelning. Det 

kan i sin tur skapa en förståelse mellan aktörerna gällande samverkanspartners roller. En del 

respondenter från socialtjänsten uppger att brist på kompetens hos HVB-hems personal 

leder även till att socialsekreterarna känner sig tvungna att ta över HVB-hems personalens 

arbetsuppgifter. Dock påstår Danermark (2000) att ledningen har en skyldighet att 

kontrollera att gruppen har de resurser samt kunskaper som behövs för att kunna genomföra 

sitt arbete. Vid brist på kompetens och resurser behöver medarbetarna underrätta ledningen 

om detta. 

Det här med att man inte hinner och sen ibland att det är väl det här när man tycker olika saker tänker 

jag. Dem kanske målar upp en bild av att det är ett jättestort problem ni måste göra något medan jag kan 

känna, fast vi som socialsekreterare kan inte göra något utan det ligger på er som HVB-hem att 

motivera, uppmuntra, vägleda och där kanske vi inte alltid är överens. De kan lägga ett ansvar på mig 

som jag tycker är deras ansvar, då är man någonstans att man inte är överens om vem som ska göra vad 

(Socialsekreterare).  

5.5 Nyckeln till god samverkan 

Ett framträdande tema i intervjuerna är olika förutsättningar för en välfungerande 

samverkan. Alla HVB-hems personal betonar vikten av att aktörerna ska ha mer tid för 

kommunicering och regelbundna möten som nödvändiga förutsättningar för en 

välfungerande och god samverkan. Att bli tagen på allvar av socialtjänsten och ha mer 

kontakt mellan barn och socialsekreterare anses också nödvändigt för en god samverkan.  

Socialsekreterarna har överensstämmande synpunkter gällande förutsättningar för en god 

samverkan. Liknande synpunkter tas upp av socialsekreterarna där de betonar att tid har en 

viktig inverkan på samverkan mellan aktörer för att kunna lära känna varandra samt ha tid 

för kommunicering. Dessutom framkommer det även att för att ha en fungerande samverkan 

är det viktigt med tydlighet gällande arbetsroller, ansvarsområden och barnens behov men 

även att ha gemensamma mål, gemensamma planeringsdagar samt regelbunden 

kommunicering mellan ledningen från HVB-hem och socialtjänsten. Därefter poängterar en 

av socialsekreterarna att utifrån individnivå ha barnet i fokus och integrera barnperspektivet 

i sitt arbete samt att visa fullt engagemang är väsentliga förutsättningar för samverkan. 

Dessutom skall barnperspektivet beaktas oavsett situation. Det innebär att trots risken för 

utvisning bör samverkan mellan aktörerna vara god för att barnets bästa skall tillgodoses 

vilket vidare bekräftas av Sundqvist m.fl (2015). Danermark (2000) tar även upp liknande 

faktorer som är väsentliga för en god samverkan. Dock påpekar Danermark att det är 

väsentligt att undanröja eller utveckla olikheter mellan aktörer som kan hämma en god 

samverkan. Widmark m.fl. (2011), Basic (2017) och Johansson (2014) exemplifierar andra 

förutsättningar som krävs för en god samverkan såsom att ha gemensamma mål, planera 

gemensamma tillvägagångssättet utifrån gemensamma resurser, planerad arbetsfördelning, 

god tillgång mellan parterna samt ha förståelse för varandras arbetsmetoder och lyssna på 

delaktiga aktörer. 
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Man behöver ha tid till att jag och den som samverkar kanske behöver ta enskilda möten där bara vi två 

pratar och gör en gemensam planering.  Att ha fler samverkansmöten, prata om gemensamma mål, hur 

ska vi tillsammans göra för att uppnå det här målet. Vilka delmål ska barnet börja med, vad blir första 

steget, att man planerar det tillsammans. Sedan vår ledning dvs min chef och HVB-hem chef det är 

också viktigt att dem samverkar för där blir det också många gånger att man inte har samma syn 

(Socialsekreterare).  

En del respondenter nämner att en fördel med samverkan är att arbetet med 

ensamkommande barn blir mer effektivt då resurserna kopplas för att hjälpa och föresluta 

problematik såsom missbruk, trauma med mera. Dessutom framkommer det att en god 

samverkan kan underlätta för ensamkommande barn att skapa sig ett nätverk. Andra 

fördelar med samverkan tas även upp av tidigare studier. Ökad professionalitet mellan 

aktörerna, utveckling av nya arbetsmetoder gällande insatser och åtgärder samt besparingar 

av resurser är andra fördelar med samverkan (Danermark och Kullberg, 1999). Johansson 

(2014) noterar även att erfarenhetsutbyte och samverkan mellan olika aktörer har en 

inverkan på att tillgodose barnens behov på ett lyckat sätt. 

 
I intervjuerna med HVB-hems personal framkommer olika önskemål gällande förändringar i 

samverkan med socialtjänsten. En respondent från HVB-hem belyser vikten av tydlig 

ansvarsfördelning, då HVB-hems personal saknar befogenheter att göra vissa saker. Den som 

har befogenheten bör veta sitt ansvar och jobba utifrån detta. En del respondenter önskar att 

socialsekreterarna ska skapa mer samtalstillfälle med barn eller besök på boende för att 

kunna träffa med barnen i barnets hemmiljö samt för att kunna se hur barnet har det i 

boendet.  

Det är ju ändå socialsekreterare som placerar barnet, det är dem som bestämmer. Vi utför bara det som 

socialsekreterarna har bestämt. Det vore vara bra att om de kommer hit och själva får se och uppleva 

konsekvenserna av det som de har bestämt (HVB-hems personal). 

En respondent upprepar vikten av rätt information i rätt tid för att HVB-hems personal ska 

kunna jobba med ensamkommande barns problematik.  

Rätt information i rätt tid, öppna kort på bordet så är det med den grabben eller tjejen, vad har vi för 

problematik som man ska jobba.  Man kan inte sätta en diagnos eller man ska börja jobba på, det ska bli 

rätt start (HVB-hems personal). 

6 DISKUSSION 

Det empiriska materialet i den föreliggande studien har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer. Resultatet av intervjuerna har tillsammans med tidigare forskning och de valda 

teoretiska utgångspunkterna skapat en fördjupad kunskapsöversikt. I resultatdiskussionen 

kommer studiens resultat diskuteras samt sättas i bredare sammanhang i relation till 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som har redovisats. Därefter kommer en 
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metod- etiksdiskussion presenteras där studiens kvalité och forskningsetiska synpunkter 

kritiseras. 

6.1 Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten och HVB-hem samverkar kring 

omhändertagande av ensamkommande barn samt att belysa socialarbetares upplevelser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Syftet preciseras i tre frågeställningar vilka kommer att 

presenteras samt diskuteras i följande avsnitt.  

 
Den första frågeställningen var att undersöka vilka utmaningar HVB-hems personal och 

socialsekreterare på socialtjänsten upplever i sitt arbete med ensamkommande barn. 

Resultatet tyder på att HVB-hems personal och socialsekreterare upplever utmaningar i sitt 

arbete med ensamkommande barn. Ensamkommande barnens kvinnosyn, barnens känsla av 

rädsla för informationsöverföring till andra myndigheter, respondenternas befogenheter 

gällande asylprocessen och svårigheter i samverkan med andra aktörer är förekommande 

utmaningar som konstaterades av respondenterna. Vidare upplever respondenterna att hitta 

rätt insats till barnet, omplaceringar och språk är andra förekommande utmaningar som 

respondenterna möter i sitt arbete med ensamkommande barn. Vad gäller barnens 

kvinnosyn kan det enligt uppsatsförfattarna beror på barnens kultur och uppfostran. Det kan 

innebära att barnen inte är uppväxta med att kvinnan ska arbeta eller vara yrkesutövaren 

som barnen kan vända sig till vid hjälp eller behov. På så sätt kan barnens kvinnosyn därför 

vara en utmaning för de kvinnliga socialarbetarna.  

Dessa utmaningar kan i sin tur försvåra relationen mellan socialarbetaren och barnen vilket 

även lyfts fram av tidigare forskning (Okitikpi och Aymers 2003). Att ha 

inkluderingsperspektiv i arbete med ensamkommande barn som utgår från att arbeta med 

barnen i stället för barnen kan möjliggöra att dessa utmaningar hanteras, vilken förespråkar 

även empowerments teorin (Askheim och Starrin 2007). Samtidigt handlar inkluderings 

perspektivet om att ge ensamkommande barn förutsättningar för att kunna bli självständiga 

samt känna sig som en del av samhället. Då samhället är i ständig utveckling anser vi även att 

det är viktigt att modernisera och ändra bestämmelserna gällande ensamkommande barn. 

Detta för att kunna anpassa de krav som ställs av samhället för att individen ska kunna 

uppnå en skälig levnadsnivå och även stödja socialarbetare i sitt arbete. Respondenterna har 

påpekat vikten av sina befogenheter i sitt arbete och dess betydelse vilket bör reflekteras på 

samhällsnivå. Vi anser att verksamheterna ständigt ska sträva efter att utvecklas och 

förbättras i arbetet med ensamkommande barn. Detta kan göras med hjälp av nationell och 

internationell forskning för att kunna undersöka och ta inspiration från andra länders 

metoder och arbetssätt. Därmed kan det förhindra att många hinder eller utmaningar 

förekommer för socialarbetaren i arbete med ensamkommande barn.  

Den andra frågeställningen var att undersöka hur HVB-hem och socialtjänsten samverkar 

kring omhändertagande av ensamkommande barn. Resultatet i studien påvisar att 

samverkan mellan aktörerna har tidigare varit låg men idag upplever aktörerna att de har en 

mer välfungerande samverkan. Det beror på att mottagningsantalet av ensamkommande 

barn samt arbetsbelastningen för socialsekreterarna har minskats vilket gör att de har mer 

tid för kommunicering med andra aktörer. Av resultatet tydliggörs det att aktörerna har en 

regelbunden kontakt med varandra samt att samverkan kring ungdomen ser olika ut 
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beroende på ungdomens behov. Vidare berättar respondenterna att samverkan mellan HVB-

hem och socialtjänsten sker i form av vårdplan och genomförandeplan där gemensamma mål 

avseende barnets behov utformas. Samtliga respondenter konstaterar även hämmande 

faktorer för samverkan såsom tidsbrist, otillräcklig information gällande barnen, 

missförståelse och oliktänkande mellan aktörer samt otydlighet i ansvarsfördelning. 

Liknande faktorer och resonemang framställs av tidigare forskning och teori (Widmark m.fl. 

2011; Sundqvist m.fl. 2015; Danermak och Kullberg 1999 och Grape 2006). Det framgick 

tydligt av studiens resultat, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att samverkan 

upplevs vara ett nödvändigt arbetssätt. Vi anser därav att samverkan blir ett nödvändigt 

arbetssätt i relation till ensamkommande flyktingbarn. Barnen är som tidigare nämnt i behov 

av olika stödinsatser som olika aktörer kan erbjuda därför anser vi att det viktigt att 

samverka med andra aktörer för barnen för att därmed kunna få främst en helhetsbild av 

problemområdet på ett tydligare sätt. Som tidigare redovisat är samverkan ny arena som allt 

fler organisationer strävar efter. Därför anser vi att det är viktigt att aktörer arbetar i 

parallella spår där det finns en tydlig samt planerad arbetsfördelning då dessa barn är i behov 

av insatser från olika aktörer samtidigt. Därutöver är det ytterst viktigt att inom samverkan 

beakta och framhäva barnperspektivet på ett entydigt sätt samt ge barnen det utrymme som 

behövs för att kunna komma till tals. På så sätt går det att ytterligare precisera målet samt ha 

fokuset på de ensamkommande barnen. Därför är det viktigt att samverkan mellan aktörer 

utvecklas och förbättras för att undanröja de tidigare nämnda utmaningar som försvårar 

samverkan mellan aktörer samt för att barnet ska vara i fokus. 

Den tredje frågeställningen var att undersöka vilka förutsättningar som behövs för en god 

samverkan mellan HVB-hem och socialtjänsten. Utifrån studiens resultat synliggörs 

väsentliga förutsättningar för god samverkan. Förutsättningar som lyftes upp var bland annat 

mer tid för kommunicering, regelbundna möten, tydliga arbetsroller, ansvarsområden och 

barnens behov. Gemensamma mål, gemensamma planeringsdagar, att ha barnet i fokus, 

integrera barnperspektiv i arbetet samt visa fullt engagemang är andra förutsättningar som 

framhävs i resultatet. Forskningsmaterialet och den valda teorin om samverkan tyder också 

på liknande förutsättningar som är väsentliga för samverkan (Widmark m.fl. 2011; Basic 

2017; Johansson 2014 och Danermark 2000). Vi anser att i detta fall är det väldigt viktigt att 

barnperspektivet är i fokus och inte att det endast fokuseras på samverkan som råder mellan 

aktörer. Dock belyser studiens teori och tidigare forskning även att det är viktigt att det finns 

ett förtroende mellan samverkanspartners vilket inte framkommer av resultatet. Vi anser att 

förtroende mellan samverkanspartner kan vara en viktig förutsättning för att samverkan ska 

fungera på ett bättre sätt och för att avlägsna hämmande faktorer. Därutöver kunde vi utifrån 

studiens resultat och tidigare forskning se att det är viktigt att ha en utbildning eller 

kompletterande pedagogisk utbildning som förbereder socialarbetaren att arbeta med 

människor då det är ett av de viktigaste yrkesområden i dagens samhälle. En annan väsentlig 

faktor som inte framhävs i resultatet men som lyfts upp i tidigare forskning är 

erfarenhetsutbyte mellan aktörerna för att öka kunskapen om varandras arbetsuppgifter. För 

att utveckling av samverkan ska ske i större omfattning så anser vi att aktörerna behöver ha 

flera gemensamma möten där de får möjligheten till erfarenhets- samt informationsutbyte. 

Eftersom vi tänker att trots att aktörerna kan vara experter på sin yrkesgren är det viktigt att 

de ständigt strävar efter att utvecklas i sina egna arbetsroller. Avslutningsvis anser vi att med 

hjälp av dem nämnda förutsättningarna kan en lyckad samverkan uppnås.  
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6.2 Metod- och etikdiskussion 

Under studiens gång har syftet och frågeställningarna behövts omformuleras och avgränsas 

för att få ett sammanhang i studien. Trots att syfte och frågeställningar ansågs vara tydliga i 

början av studien har vi under skrivandet av tidigare forskning upptäckt att vi behövde 

anpassa samt omformulera syftet och frågeställningarna. För att kunna genomföra studien 

har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer. Relevanta 

respondenter för ämnet har intervjuats för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få en djupare 

inblick och förståelse på socialarbetarens arbetssituation samt upplevelser. Intervjuguiden 

har anpassats efter socialarbetarens arbetsplats men har ändå innehållit liknande frågor. 

Detta har underlättat både under intervjuns gång men även vid bearbetning av intervjuer. 

 Intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket som bidragit 

till att vi har kunnat undersöka det som var avsett att undersöka. 

 Däremot anser vi att resultatet kan ha påverkats då intervjuguiden skickades till samtliga 

respondenter i förväg. Dessutom var en del respondenter väl förberedda då de försökte styra 

intervjun samt ta över samtalet genom att svara på intervjufrågorna direkt på varandra utan 

att intervjuaren behövde ställa frågorna. En del respondenter upplevdes vara väl förberedda 

under intervjun vilket medför att deras svar   Den valda metoden har därför varit väldigt 

relevant för studien då vi även anser att denna metod genererar det mest lämpliga resultatet 

genom att direkt få svar från källorna istället från andra externa källor. Dock kunde vi 

uppleva enstaka gånger under intervjuerna att en del respondenter kunde sväva iväg i sina 

svar och frångå studiens syfte men vi som intervjuare var förberedda på detta och styrde 

tillbaka respondenten i ämnet. Vi anser att andra metoder inte hade passat för just vår studie 

eftersom vi främst undersöker de olika aktörernas empiriska kunskap, åsikter samt 

upplevelser. Vi har reflekterat kring andra intervjumetoder såsom ostrukturerade kontra 

strukturerade intervju. Ostrukturerade intervjuer har uteslutits eftersom denna metod hade 

kunnat leda till att intervjun hade liknat ett samtal där respondenterna inte håller sig till 

ämnet vilket kan resultera till att syftet och frågeställningarna inte blir besvarade. 

Strukturerade intervjuer har också uteslutits eftersom det inte skulle vara möjligt att ställa 

följdfrågor vilket hade medfört till att respondenternas svar hade begränsats och vi hade inte 

fått tillräckligt med underlag då syftet baseras på att undersöka deras upplevelser.   

 
Under studiens genomgång har vi iakttagit kvalitetskriterier. Vi har strävat efter att öka vår 

objektivitet genom att följa vetenskapliga regler och kriterier. Men vi är väl medvetna om att 

vid kvalitativa metoder är det problematisk att hävda att studien har en helt objektiv 

karaktär. Eftersom i kvalitativa studier kan vi som uppsatsförfattare utveckla en personlig 

närhet till respondenter eller en känsla av samhörighet med respondenterna vilket kan 

försvåra att skilja vår roll som uppsatsförfattare från de värderingar och attityder som 

respondenter har.  

 
Studien har en låg replikerbarhet då vi undersöker socialarbetares upplevelser och 

samverkan mellan aktörer vilket som ständigt kan utvecklas och förändras. Detta försvårar 

att studien ger samma resultat trots att man använder lika tillvägagångssätt eller metoder.  
Studien har eftersträvat att öka validiteten genom att välja relevanta respondenter samt ha 

studiens syfte i fokus under hela arbetets gång. Dessutom har vi som uppsatsförfattare 

försökt ha en god överensstämmelse vad gäller våra observationer och studiens teoretiska 

idéer för att öka studiens trovärdighet. Däremot tänker vi samtidigt att respondenternas svar 

inte går att säkerställas att de motsvarar sanning till fullo då de möjligtvist försöker måla upp 
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en positiv bild av sig själva eller sin verksamhet. Eftersom att spela in intervjuerna kan 

medföra att respondenten får en känsla av att försvara sig själv och sin verksamhet. Detta kan 

på så sätt påverka vår studies validitet. Slutligen har vår studie inte något anspråk på att 

generalisera resultaten på grund av dels ett begränsat urval och metod och dels på grund av 

att studien illustrerar respondenternas upplevelser. Vi menar att det kan se olika ut beroende 

på vilken erfarenhet man har, vilken verksamhet man arbetar i samt socialarbetarens 

karaktär och roll. Vi har strävt efter att kritisk reflektera samt granska vad för roll vi har i 

relation till studien och vårt förhållningssätt kontra studiens data. Vi reflekterade över att 

inte rikta studien efter våra egna erfarenheter och intressen. Vi har eftersträvat att analysera 

den insamlade materialet på ett transparens sätt vilket innebär att vi har försökt vara   

neutrala för att våra personliga värderingar inte har påverkat studiens resultat.  

 
Vi har som tidigare nämnt tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna under 

forskningsprocessen genom att informera respondenterna muntligt om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi som intervjuare 

försäkrade samtliga respondenter om att vi skulle göra vårt yttersta för att säkerställa att 

forskningsetiska principerna skulle beaktas upplevdes respondenterna därefter vara mer 

trygga och tydliga i sina svar. Under transkriberingen ändrade vi och tog bort specifika 

detaljer som togs upp för att respondenterna inte ska kunna bli identifierade på något sätt. 

 Utöver det kan vi konstatera att vi inte upplevt några etiska problem under 

undersökningsprocessen.  

7 SLUTSATSER 

Syfte med studie var att undersöka hur socialtjänsten och HVB-hem samverkar kring 

omhändertagande av ensamkommande barn samt att belysa socialarbetares upplevelser i sitt 

arbete med ensamkommande barn. En slutsats är att samtliga socialarbetare står fortfarande 

inför flera utmaningar som behöver bearbetas. Det förekommer även en del utmaningar 

kring samverkan mellan olika aktörerna som kan bottna i olika skäl såsom otydligheter 

mellan samverkanspartner. En annan slutsats är att samverkan idag är en förutsättning för 

socialt arbete kring omhändertagande av ensamkommande barn. Samverkan är även en 

viktig arbetsform i välfärden då samverkan genererar bland annat utökad resursåtgång och 

bättre arbetsfördelning. Vidare kan slutsatsen dras att en god samverkan kan underlätta att 

barnets behov tillgodoses på bästa sätt. En annan slutsats som kan dras är att 

empowermentsarbete är nödvändigt för att kunna underlätta arbetet med ensamkommande 

barn genom att visa hänsyn till barnens bakgrund. Studien kan inte dra slutsatsen att barns 

perspektiv har beaktats på grund av att barnens uppfattningar inte har iakttagits och 

undersökts. Därför anser vi att det är viktigt att uppmärksamma ensamkommande barnens 

röst. Avslutningsvis kan kartläggning om de ensamkommande barnens upplevelser kring 

deras omhändertagande av aktörer som samverkar ge ett bredare perspektiv samt vara ett 

förslag till vidare forskning.  
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BILAGOR 

 

Bilaga A. Intervjuguide HVB-hem  

 
• Hur länge har du arbetat på boendet? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur många ungdomar bor på boendet? 

• Hur gamla är ungdomarna på boendet? 

• Hur har verksamheten reagerat på att mottagningsantalet av ensamkommande barn 

minskats? 

• Vilka är deras främsta behov när de kommer till Sverige? 

• Hur påverkar ensamkommande barns psykisk ohälsa ditt arbete? 

• Vad är viktigt att ha i åtanke vid bemötandet av ensamkommande barnen? 

• Vilka faktorer är viktiga för er relation med de ensamkommande barnen? 

• Vilka utmaningar kan du bemöta i ditt arbete med ensamkommande barn? 

• Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att tillgodose ensamkommande 

barns behov?  

• Samverkar ni med socialtjänsten?  

• Har ni haft utbildning kring samverkan? 

• Har ni i er samverkan med socialtjänsten gemensamma mål?  

• Upplever du att era olika erfarenheter och kunskapsområden påverkar samverkan 

med socialtjänsten? 

• Vad är en lyckad samverkan enligt dig? 

• Vilka förutsättningar behövs för en välfungerande samverkan? 

• Vilka hinder upplever du i samverkan med socialtjänsten? 

• Hur påverkar samverkan er relation med de ensamkommande barnen? 

• Hur arbetar ni för att integrera de ensamkommande barnen i det svenska samhället? 

• Vad behöver förändras i er samverkan med socialtjänsten för att utveckla och 

förbättra integrationen av ensamkommande barn enligt dig? 
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Bilaga B. Intervjuguide socialtjänsten  

• Hur länge har du arbetat på socialtjänsten? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur har verksamheten reagerat på att mottagningsantalet av ensamkommande 

barnen minskats? 

• Hur ofta träffar du med ensamkommande barn ? 

• Vilka är deras främsta behov när de kommer till Sverige? 

• Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att tillgodose ensamkommande 

barns behov?  

• Vad är viktigt att ha i åtanke vid bemötandet av ensamkommande barnen? 

• Vilka faktorer är viktigt för er relation med de ensamkommande barnen? 

• Vilka utmaningar kan du bemöta i ditt arbete med ensamkommande barn? 

• Hur arbetar ni för att integrera de ensamkommande barnen i det svenska samhället? 

• Samverkar ni med HVB-hem?  

• Har ni i er samverkan med HVB-hem gemensamma mål ? 

• Upplever du att era olika erfarenheter och kunskapsområden påverkar samverkan 

med HVB-hem? 

• Vilka förutsättningar behövs för en välfungerande samverkan? 

• Vilka hinder upplever du i samverkan med HVB-hem? 

• Vad behöver förändras i er samverkan med HVB-hem för att utveckla och förbättra 

integrationen av ensamkommande barn enligt dig? 

• Hur påverkar samverkan er relation med de ensamkommande barnen? Påverkas det 

positivt/negativt eller ingen skillnad?
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